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Magyar nyelv 

  
A tantárgy heti 

óraszáma  
A tantárgy éves óraszáma   

9. évfolyam 1 36 

10. évfolyam 1 36 

11. évfolyam 1 36 

12. évfolyam 1 32 

 

9. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

36 óra  

Kommunikáció-fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális 

kommunikáció  

15  

A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a 

magyar és az idegen nyelvek  

21  

 

NAT témakör  
Kommunikáció- fogalma, eszközei, típusai, zavarai; 

digitális kommunikáció 
15 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem 

verbális kommunikáció. Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, 

utasítások megfelelő követése, a kommunikációs partner szóbeli 

közlésének megértése. Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi 

formák ismerete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, 

kérdezés, kérés stb.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése  

A kommunikáció jellemzőinek tudatosítása, hatékony alkalmazásának 

fejlesztése  

A nyelv zenei kifejezőeszközeinek alkalmazása  

A hallás utáni és a szóbeli szövegértési készség fejlesztése  

Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása  

Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben   

Az önálló véleményalkotás, az önreflexió fejlesztése  

A kommunikáció tényezői  

A kommunikációs célok és funkciók  

A kommunikáció jelei  

A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai  



 

A kommunikációs kapcsolat illemszabályai  

A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, 

motivációs levél, beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű 

szerződés  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek céljának dekódolása, az 

üzenetek manipulatív szándékának felismerése.   

A személyközi kommunikációs helyzetek megfigyelése, a kommunikáció folyamatának 

elemzése a tanult szakkifejezések alkalmazásával.   

A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, csoportos, nyilvános és 

tömegkommunikáció.   

A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi kifejezési 

formái.   

Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.   

Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői.  

A formális és informális beszédhelyzetekben való viselkedés  

Megszólítások, magázódás, tegeződés, a kapcsolattartás formái  

A gesztusok és viselkedés, gesztusok és kultúrkörök  

A médiafüggőség, a virtuális valóság veszélyei  

A reklámok hatása nyelvhasználatunkra.  

Fogalmak  

kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, 

kapcsolat, kontextus, a világról való tudás);  kommunikációs cél és 

funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, esztétikai funkció, 

kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, 

gesztus, testtartás, térköz, emblémák);  digitális kommunikáció jellemzői, 

szövegtípusai, a hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, 

önéletrajz, motivációs levél, beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, 

egyszerű szerződés, önéletrajz stb  

 

NAT témakör  
A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi 

elemzés, a magyar és az idegen nyelvek 
21 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani ismeretek 

és azok megfelelő használata az írott és szóbeli szövegalkotás 

folyamatában.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak tudatosítása  

A nyelvi elemzőkészség fejlesztése  

Nyomtatott és digitális helyesírási segédletek használatának 

gyakorlása  

Kreatív nyelvi fejlesztés  

A nyelvi szintek, a nyelv alkotóelemei  

A szavak és osztályozásuk  

A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepe a kommunikációban  



 

A szószerkezetek   

A mondatrészek  

A mondatok csoportosítása  

Szórend és jelentés   

Nyelvi játékok, kreatív feladatok digitális programok használatával is 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A magyar hangállomány ismerete, magánhangzók és mássalhangzók rendszere, a hangok 

alapvető képzési, ejtési jellemzői.   

A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése.   

Hangtani A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése, valamint egy tanult 

idegen nyelvi hangrendszerrel történő összehasonlítás.   

Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, kapcsolódási szabályaik.   

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, hagyományai, egy lehetséges szófaji 

rendszer megismerése.   

A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat felépítésében, mondatbeli 

viszonyaik, a vonzatok.   

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes használatuk a mondatok 

felépítésében.   

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai, az egyszerű és 

összetett mondatok típusainak felismerése, elemzése, a helyes mondatszerkesztés a 

gyakorlatban.   

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv hangtanával, alaktani 

szerkezetével, szóalkotási módjaival, mondatszerkezetével.   

A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi szintű megnevezése, 

rendszerező áttekintése.  

Fogalmak  

nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak 

osztályozása, osztályozási szempontjai; szószerkezet (szintagma): 

alárendelő, mellérendelő szintagma; mondatrészek: alany, állítmány, tárgy, 

határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; 

egyszerű mondat, összetett mondat; szórend és jelentés összefüggései 

  

  



 

10 . évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

36 óra  

A szöveg fogalma, típusai, a szövegkohézió, a szövegkompozíció, 

szövegfajták, szövegértés, szövegalkotás   
20 

Stilisztika-stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, 

alakzatok  
16 

  

NAT témakör  
A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a 

szövegkompozíció; szövegfajták, szövegértés, 

szövegalkotás 

20 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: 

szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes 

tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása 

különféle megjelenésű és típusú szövegeken.   

Elbeszélő, magyarázó, dokumentum típusú szövegek kommunikációs 

funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete.   

Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek 

azonosítása.   

Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

-A szövegről való tudás és gyakorlati alkalmazásának fejlesztése  

-A szövegszervező erők és alkalmazásuk  

-A szövegelemző képesség fejlesztése  

-A szöveg fogalma, jellemzői  

-A szöveg típusai, műfajai  

-A szöveg szerkezete  

-A szövegértelem összetevői  

-Szövegköztiség, az internetes szöveg jellemzői  

-Intertextualitás  

-A szövegalkotás és szövegértés fejlesztése  

-A helyesírási készség fejlesztése  

-Szövegolvasási típusok, szövegértési stratégiák  

-Szövegtípusok: digitális, hagyományos  

-Szóbeli szövegek: felelet, kiselőadás, hozzászólás  

-Magánélet színtereinek szövegei: levél, köszöntő  

-Az esszé  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, rendszerezése.   

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A szóbeli és írott szövegek 

szerepe, eltérő jegyei. A szövegfonetikai eszközök és az írásjegyek szövegértelmező 

szerepe.   



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek.   

A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje.   

Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek megfigyelése, 

megnevezése.   

Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás.   

Fogalmak  

szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet; szövegmondat, bekezdés, 

tömb, szakasz; szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, 

szövegfókusz, kulcsszó, cím); szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, 

fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv); nyelvtani (szintaktikai) tényező 

(kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás, deixis, 

egyeztetés); intertextualitás, összefüggő szóbeli szövegek: előadás, 

megbeszélés, vita; a magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő 

stb.; esszé  

 

NAT témakör  
Stilisztika- stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, 

szóképek, alakzatok 
16 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető szóképek és 
alakzatok, nyelvi játékok, kreatív írás.  

 Stílusregiszterek, nyelvi magatartás, nyelvi norma  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A stílus szerepének tudatosítása  

A stiláris különbségek felfedeztetése  

Az alakzatok és a szóképek hatásának, szerepének vizsgálata 

szövegelemzéskor  

A stílus, a stilisztika, a stílustípusok  

A stílusérték  

A stílushatás  

Stílusgyakorlatok  

A hangalak és jelentés viszonyának felismertetése  

Értelmezési gyakorlatok különböző beszédhelyzetekben  

A mondat- és szövegjelentést meghatározó tényezők felismertetése, 

tudatosítása  

A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti 

összefüggés tudatosítása  

A mindennapi kommunikáció gyakori metaforikus kifejezéseinek és 

használati körének megfigyelése, értelmezése  

Szótárhasználat fejlesztése  

A jel és a nyelvi jel fogalma, összetevői  

A jel és a jelentés összefüggése, jelentéselemek  

A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező  

Motivált és motiválatlan jelentés   

A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használatuk  

A mondat- és szövegjelentés  

 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. a társalgás bizalmas vagy 

közömbös), felismerése, hatásának elemzése.   

A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó stílusértékének megfigyelése, 

felismerésük, valamint alkalmazásuk a szövegalkotásban.   

A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése, elemzése, 

összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel.   
A szövegek stílusának, jelentésének a befogadóra tett hatásának (stílushatás) 

megtapasztalása, vizsgálata; stílusgyakorlatok, szövegtranszformációk.   

A stíluselemek, stíluseszközök szerepének értelmezése művészi és mindennapi szövegekben 

(jelentésfeltáró, hatáselemző gyakorlatok).   

A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök tudatos használata a 

szövegalkotásban.   

A metafora funkciója és használata a mindennapi, továbbá a publicisztikai és a tudományos 

nyelvhasználatban.  

Fogalmak  

stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); 

stílusérték (alkalmi és állandó); stílusréteg (társalgási, tudományos, 

publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi); stílushatás; néhány gyakoribb 

szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi példákban, jelentésszerkezet, 

jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály; denotatív, konnotatív 

jelentés; metaforikus jelentés; motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, 

hangulatfestő szó; egyjelentésű, többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon 

értelmű szó, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés  

  

  



 

11. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

36 óra  

Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés  20  

 Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, 

beszédaktus, együttműködési elv  
7 

Általános nyelvi ismeretek- a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok  7  

Szótárhasználat  2  

 

NAT témakör  
Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az 

érvelés 
20 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek 

értelmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált 

véleménynyilvánítás.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

-A retorika alapfogalmainak megismertetése, azok alkalmazása a 

nyilvános megszólalásokban  

-A hatásos érvelés technikájának, érvelési hibáknak a megismertetése  

-Önálló beszéd megírásához, előadásához szükséges nyelvi, 

gondolkodási képességek fejlesztése  

-A szónok tulajdonságai, feladatai  

-A szónoki beszéd felépítése, megszerkesztése, fajtái  

-A retorikai szövegek kifejezőeszközei  

-Az érv, érvelés, cáfolat megértése  

-Az érvelési hibák felfedeztetése  

-A hatásos előadásmód gyakoroltatása  

-Érvelési gyakorlatok: vita, véleménynyilvánítás  

-A befolyásolás módszerei  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.   

A szónok tulajdonságai, feladatai.   

A szónoki beszéd kommunikációs funkciói.   

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a 

megszólalásig.   

Az érv felépítése.   

Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.   

Az érvelési hibák.   

A cáfolat módszerei.   

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.   

A hatásos előadásmód eszközei.   

Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb.   



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és szövegfonetikai eszközök) 

és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a különféle szövegműfajokban, az audiovizuális és 

multimédiás közlés különböző formáiban.   

A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása.  

Fogalmak: szónoklat, szónok feladata, meggyőzés eszközei: érv, cáfolat, hagyományos és 

mai beszédfajták, a szónoklat részei, szerkezete, felépítése  

 

NAT témakör  
Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási 

forduló, beszédaktus, együttműködési elv 
7 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése  

A nyelv működésének, a nyelvhasználat megfigyelése különböző 

kontextusokban, eltérő célok elérésére nyelvi eszközökkel  

A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek a különféle beszédaktusok 

szerepének, megnyilvánulási formáinak megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos 

használata, illetve megsértésük következményeinek megtapasztalása.   

A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe.   

Az udvariassági formák használata.  

Fogalmak  
megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás; 

beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció); deixis; együttműködési elv  

 

NAT témakör  
Általános nyelvi ismeretek- a nyelv és a gondolkodás, 

nyelvtípusok 
7 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Kommunikációs és jelentéstani ismeretek.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

a nyelv mint jelrendszernek, az emberi nyelv egyediségének 

megértése; a nyelv mint változó rendszer; a nyelv szerepe a világról 

formált tudásunkban  

a kommunikáció kódok vizsgálata, a korlátozott és a kidolgozott kód; 

gesztusnyelvek, jelnyelvek  



 

a nyelv és gondolkodás viszonya nyelvfilozófiai lehetőségeinek 

megismerése  

 a nyelv és a megismerés viszonyának tanulmányozása: az emberiség 

információs forradalmai; a nyelv és a kultúra viszonya  

nyelvcsaládok, nyelvtípusok tanulmányozása 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a kommunikáció és az ember elválaszthatatlan 

egysége.   

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része.   

A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb nyelvtípusok és jellemzőik 

(az anyanyelvhez és más, tanult, ismert nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító 

megfigyelése).   

Nyelvi identitás.   

Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.  

Fogalmak  
Jel, nyelvi jel, jelrendszer, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), 

nyelvcsalád, kódok, korlátozott és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv  

  

NAT témakör  Szótárhasználat 2 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Közismert egynyelvű szótárak önálló használata (pl. értelmező, 

szinonima).  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

a fontosabb egynyelvű papír alapú és digitális szótárfajták 

megismerése, tanulmányozása: értelmező szótár, történeti-etimológiai 

szótár, szinonimaszótár, helyesírási szótár, szlengszótár, nyelvművelő 

kéziszótár, Magyar Történeti Szövegtár, írói szótárak, tájszótár  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Egynyelvű szótárak megismerése és használata: papíralapú és digitális forma  

Fontosabb egynyelvű szótárak tanulmányozása  

Fogalmak  
értelmező szótár, etimológiai szótár, szinonimaszótár, rétegnyelvi szótár, 

írói szótár, helyesírási szótár 

  

  



 

12. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

32 óra  

Nyelvtörténet- a nyelv változása, nyelvrokonság, nyelvemlékek  8  

A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma, 

nyelvünk helyzete a határon túl  
8 

Felkészülés az érettségire- rendszerező ismétlés  16  

 

NAT témakör  
Nyelvtörténet- a nyelv változása, nyelvrokonság, 

nyelvemlékek 
8 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Nyelvtörténeti ismeretek: nyelvrokonság, nyelvcsalád.  

A magyar nyelv korszakairól szerzett ismeretek: irodalomtörténet, 

történelem.  

A magyar nyelv ügye: nyelvújítási mozgalom  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése  

A magyar nyelv rokonságának megismerése  

Az összehasonlító nyelvszemlélet fejlesztése: nyelvünk helye a 

világban  

Az interdiszciplináris tudatosság fejlesztése a nyelvtörténeti, 

irodalom- és művelődéstörténeti párhuzamosságok és összefüggések 

felfedeztetésével  

Változás és állandóság nyelvi egyensúlyának megértése   

Nyelvrokonság és nyelvcsaládok vizsgálata  

A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos módszereinek 

tisztázása  

A magyar nyelv eredetének, az erről szóló tudományos hipotéziseknek 

megismerése  

A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái  

A nyelvtörténeti kutatások forrásainak vizsgálata: kézírásos és 

nyomtatott nyelvemlékek  

A magyar nyelv történetének főbb korszakai, és néhány fontos 

nyelvemlékünk (A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, 

Ómagyar Mária-siralom  
   -A nyelvújítás, ill. hatásának tanulmányozása  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Változás és állandóság a nyelvben. Nyelvtípusok és nyelvcsaládok, a magyar nyelv 

jellemzői. A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bizonyítékai, története, kutatói. 

A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos eszközei.   

A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek.   

A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb nyelvemlékeink (A tihanyi 

apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom) megismerése. 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Nyelvtörténeti-nyelvtudományi kézikönyvek (pl. A magyar nyelv történeti-etimológiai 

szótára – TESZ) megismerése, használata.   

Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei.   

A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái.   

A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita főbb állomásai és 

szereplői, a magyar nyelv sztenderdizációja.   

A mai nyelvállapot néhány jellemzője.  

Fogalmak  

nyelvrokonság, nyelvcsalád; uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság; 

ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor; 

nyelvemlék; ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó; 

nyelvújítás, ortológus, neológus; szinkrón és diakrón nyelvszemlélet  

 

NAT témakör  
A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, 

nyelvi norma, nyelvünk helyzete a határon túl  
8 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány 

alapvető kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv területi tagolódása, 

nyelvjárások.  

A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretek, 

nyelvi tudatosság, egyéni nyelvhasználat, stílusrétegek.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia tudatosítása  

 A nyelvjárások nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése  

A nyelvi tervezés elveinek és feladatainak megismertetése  

A nyelv társadalmi tagozódásának vizsgálata  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Fejlődési irányok, változások a mai magyar nyelvben. Nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia. 

Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban élő nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi 

tervezés elvei és feladatai.   

A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi norma.   

A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk.   

A köznyelv jellemzői, használati területe.   

A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző használati köre, 

szókincse.   

A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, funkciójuk.   

A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, területi megjelenésük, 

a regionális köznyelv jellemzői.   

A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái, a kétnyelvűség, 

kettősnyelvűség, kevert nyelvűség kérdései  

Fogalmak  

nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi norma; 

nyelvváltozatok; vízszintes és függőleges tagolódás; nyelvjárások, 

regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, argo, 

szleng, kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség, nemzetiségi 

nyelvek  

 

  



 

NAT témakör  Felkészülés az érettségire- rendszerező ismétlés 15 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

A tanult anyanyelvi ismeretek.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A rendszerező képesség fejlesztése  

Az önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a 

követelményeknek megfelelő tételvázlatok összeállítása  

A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási 
ismeretek rendszerezése  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és elektronikus szövegek 

eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése.   

A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a közlés céljának, a 

helyzetnek megfelelő stílusban történő szövegalkotás. Esszéírási gyakorlatok.  

Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett szöveg alkotása a 

tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésformák valamelyikében (pl. digitális formában, 

multimédiás kiegészítésekkel).   

Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris lehetőségeinek, a szavak 

hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris különbségének figyelembevételével.   

Fogalmak  -A tanult fogalmak rendszerező ismétlése  

 

  



 

Irodalom  

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma   

9. évfolyam   2   72   

10. évfolyam   3   108   

11. évfolyam   4   144   

12. évfolyam   4   124   

9. évfolyam   

Témakörök áttekintő táblázata   

Témakörök neve   
Óraszám  

72 óra   

Szövegvilágok   4 óra   

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra   10 óra   

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma   6 óra   

Világirodalom – antik római irodalom   4 óra   

Világirodalom – Biblia   10 óra   

Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. században (középkori)   6 óra   

Középkori nyelvemlékek   3 óra   

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. században (reneszánsz)   5 óra   

Janus Pannonius portréja   6 óra   

Balassi Bálint portréja   8 óra   

Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel   2 óra   

Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. században és 

Shakespeare   6 óra   

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus (16–17. 

század)   

2 óra   

 

  



 

NAT témakör Szövegvilágok 4 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Szóbeliség, írásbeliség, népköltészet, népszerű irodalom, 

szépirodalom, elbeszélés, novella   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Az irodalom fogalma, kialakulása, írásbeliség; irodalom, művészet 

összefüggései; az irodalom mint világalkotás, szövegvilág, fikció; a 

szövegköztiség (intertextualitás); a szerző-mű- befogadó kapcsolata   

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Az irodalom fogalma, eredete, szóbeliség 

és írásbeliség. Az irodalom mint 

világalkotás.    

Szerző – mű – befogadó (Karinthy: A 

cirkusz)    

Az alábbi témák közül kettő: Népszerű 

irodalom – szépirodalom; Az irodalom 

mint szövegvilág (Mándy, Varró Dániel 

szövegrészletek alapján)   

Szövegek párbeszéde (József Attila 

Születésnapomra c. versének   

összehasonlítása Tóth Krisztina-, Orbán   

Ottó- és Kovács András Ferenc 

versrészletekkel)   

Témák, művek, olvasók az időben – 

(Jókai,   

Karinthy, Ottlik szövegrészletei vagy a   

Prométheusz-téma alapján)   

Műnemek, műfajok: rendszerezés   

A tanuló   

– pontosítja az irodalom és az írásbeliség, 

irodalom és művészet összefüggéseit – 

megismeri és értelmezi az irodalmi művek 

fikcionalitását, nyelvi megalkotottságát – 

tudatosítja a szépirodalom és a népszerű 

irodalom kapcsolatát, / megismeri a szövegek 

közti párbeszéd lehetőségeit / ismeri az irodalmi 

műnemek, műfajok rendszerét   

Fogalmak   

irodalom, szóbeliség, írásbeliség, esztétika, népszerű irodalom, 

szépirodalom, fikcionalitás, nyelvi megalkotottság, lírai én, elbeszélő, 

beszédhelyzet, vershelyzet , szövegköztiség (intertextualitás), időbeliség, 

irodalmi közlésfolyamat (szerző, mű, befogadó), megértés, értelmezés   

 

  



 

NAT témakör 
Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és 

líra 
10 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Mitológiai ismeretek, műnemek, epika (elbeszélés, monda), líra (dal, 

elégia, epigramma, himnusz, óda), időmértékes verselés. Műfordítás.    

Epikai és lírai művek elemzése, értelmezése. Elbeszélés és történet. A 

kompozíció meghatározó elemei. Zeneiség, ritmus. Költői képek 

típusai.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák 

megismerése iránti igény erősítése.    

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén 

az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség 

építése. Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok befogadása, 

értelmezése. Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik-görög és a 

mai kultúra nagy hagyományaival, kódjaival.   

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Mitológiai történetek és hősök különféle 

feldolgozásokban; történettípusok.    

Homérosz: Iliász és Odüsszeia 

(részletek).  Szemelvények a görög 

lírából (Ana- kreón, Szapphó, Alkaiosz), 

prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból).    

A szerzőkhöz, ill. hősökhöz kapcsolódó 

toposzok. Irodalmi alapformák, történetek 

és motívumok hatása, továbbélése 

többféle értelmezésben az európai és a 

magyar irodalomban, képzőművészetben, 

filmen.    

A tanuló    

felismer, azonosít alapvető emberi   

magatartásformákat mitológiai történetekben és 

eposzokban   

megismer irodalmi alapformákat, műfajokat, 

motívumokat;    

elemzi a történetmesélés formáit, az elbeszélői 

nézőpontokat és a narratív struktúra szerepét  – 

felismeri a görög kultúra máig tartó hatását 

(archetipikus helyzetek, mitológiai és irodalmi 

adaptációk, intertextualitás; mai magyar 

szókincs).   

Fogalmak   

szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi 

konvenciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, 

epigramma, himnusz, időmértékes verselés, versláb, hexameter, 

disztichon, szapphói strófa, fabula, archetípus, toposz, poétika.   

 

  



 

NAT témakör Színház - és drámatörténet – az antik színház és dráma 6 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, helyzet, 

jelenet, konfliktus.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi 

magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, 

értelmezésének képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése   

 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Az antik görög színház jellemzői. Drámai 

előadások (tragédia és komédia), 

versenyjátékok.    

Szophoklész: Antigoné (és az Oidipusz 

király részlete).    

Az antik dráma hatása a 

drámatörténetre.    

A tanuló    

képes dialogikus művek olvasására, 

befogadására, értelmezésére, egy drámarészlet 

előadására;    

felismer különféle magatartásformákat 

konfliktusokat, értékeket és hibákat (harmónia, 

mértéktartás, hübrisz); ezek elemzésével, 

értékelésével fejlődik erkölcsi érzéke;   

pontosítja a katarzis fogalmát; felismeri, hogy a 

befogadóra tett hatások változatosak; – képes a 

műről szóló vélemények kritikus 

befogadására.    

Fogalmak   

színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 

dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, 

katarzis   

   

NAT témakör Világirodalom – antik római irodalom 4 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Antik görög irodalom, homéroszi eposzok, műnemek, műfajok, 

időmértékes verselés.   



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Különböző magatartásformák megértésének és értékelésének 

képessége, azonosulás a példaadó erkölcsi értékekkel.    

Műfajok, versformák szervezői elveinek felismerése, befogadása. 

Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik római és a mai kultúra 

nagy hagyományaival, kódjaival.   

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Szemelvények a római lírából és 

epikából.  Catullus, Vergilius, Horatius, 

Ovidius,   

Phaedrus néhány műve (vagy részletek). 

A római irodalom műfajainak, témáinak, 

motívumainak hatása, továbbélése.   

A tanuló   

azonosít, értékel emberi magatartásformákat a 

művek, illetve a szerzők portréi alapján;  – 

véleményezi a horatiusi életelvek 

érvényességét;    

megismer irodalmi műfajokat, versformákat;   

értelmezi a görög és római kultúra viszonyát;   

– felismeri a római kultúra máig tartó hatását   

(mitológiai és irodalmi 

adaptációk,  intertextualitás; Catullus / Horatius 

noster; latinizmusok a mai magyar 

szókincsben).    

Fogalmak   
eposz, dal, óda, strófaszerkezet, elégia, ekloga, episztola, ars poetica, 

átváltozástörténet   

   

NAT témakör Világirodalom – Biblia 10 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője.    

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai 

élethelyzetek, magatartásformák, témák, motívumok megismerése, 

befogadásának képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.    

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Szemelvények az Ószövetségből    

(Teremtéstörténet, Kiűzetés az Édenből, 

Káin és Ábel, két bűnismétlő és 

pusztulástörténet, Izsák feláldozása, Jónás 

könyve, zsoltárok).  

Szemelvények az Újszövetségből  (Máté 

evangéliuma; példabeszédek: A magvető 

példázata esetleg A tékozló fiú története, 

Pál apostol „szeretethimnusza”; az 

Apokalipszis egy részlete). 

A bibliai hagyomány továbbélése az 

európai és a magyar szóbeli és írásos 

kultúrában (pl. szókincsben, szólásokban, 

témákban, motívumokban).    

A tanuló   

megismer/   

felismer bibliai élethelyzeteket,   

magatartásformákat, témákat, motívumokat;   

tudja néhány közkeletű bibliai szólás, 

állandósult kifejezés eredetét és jelentését; – 

ismeri a Bibliához kapcsolódó ünnepek, 

hagyományok (karácsony, húsvét, pünkösd,   

vízkereszt stb.) eredetét, tartalmát;   

tudatosítja a bibliai motívumok, témák, műfajok 

továbbélését a kultúrában;    

ismeri a Biblia máig tartó hatását az európai 

irodalomra és művészetre (zene, képzőművészet, 

film; dramatikus hagyomány; parafrázisok, 

adaptációk többféle művészeti ágból).    

Fogalmak   

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, 

pusztulástörténet, zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, 

apokalipszis   

 

NAT témakör 
Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. században 

(középkori) 
6 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Himnusz, verses epika, rím, középkor.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy 

hagyományaival, kódjaival. A történelmi és művelődéstörténeti 

korszakolás problémáinak (ókor- középkor- reneszánsz fogalmak 

koordinátái) megértetése, érzékenyítés a középkori irodalom 

sajátosságaira, műfajok, világkép, értékrend, néhány alkotás 

befogadásának támogatása.   

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Szemelvények a 4–14. századi európai 

irodalomból, himnuszköltészet (Assisi 

Szt. Ferenc, J. da Todi),    

vallomás (Augustinus); legendák; hősi 

ének (Roland-ének),    

trubadúr- és lovagi költészet (W. von der 

Vogelweide), vágánsdalok.    

Dante: Isteni színjáték (részlet/ek a 

Pokolból).    

Villon művei   

(egy-két részlet a Nagy testamentumból, 

15. sz.).   

A tanuló   

megérti a történelmi és művelődéstörténeti 

korszakolás problémáit (ókor- középkor- 

reneszánsz fogalmak koordinátái);    

megismerkedik a középkori irodalom jellegével 

az ókeresztény és középkori szakaszban; a 

vallásos és világi irodalom együtthatásával;   

tud példákat hozni a különféle   

irodalomtípusokra (pl. kolostori, lovagi és 

vágáns irodalom), összhangban a korszak 

világképével, értékrendjével;   

felismeri az antikvitás hatását a középkorra; 

néhány szemelvény alapján értékeli Dante és 

Villon életművének jelentőségét.    

Fogalmak   

középkori irodalom, himnusz, legenda, vallomás, trubadúr, lovagi 

költészet, vágánslíra, nyugat-európai verselés, rím, tercina, testamentum, 

balladaforma, refrén   

   

NAT témakör 
 Középkori nyelvemlékek 3 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Nyelvtörténeti alapismeretek, szórványemlék, szövegemlék, kódex, 

legenda, himnusz.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése.    

Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi 

emlékeinek megértése, értelmezése – összefüggésben a középkori 

írásbeliség szerepének, a nyelvemlékek jelentőségének 

tudatosításával.   

Művelődéstörténeti összefüggések megértése.   

 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Középkori írásbeliség, műfajok, 

nyelvemlékek.    

Halotti beszéd és könyörgés; Ómagyar 

Mária-siralom.    

 A tanuló   

értelmezi a magyar nyelvű kultúra legkorábbi 

emlékeit (kötelező művek: HB, ÓMS);   

megismeri a középkori írásbeliség 

sajátosságait;   

tudatosítja a nyelvemlékek szerepét,   



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

jelentőségét és továbbélésüket későbbi korokban 

(l. „Halotti beszéd”-ek – Kosztolányi, Márai)   

Fogalmak   írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció   

 

NAT témakör 
 

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. 

században (reneszánsz) 
5 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Szerkesztett ciklus, kötet, versszerkezet, rím, rímképlet, lírai én, 

novella, reneszánsz.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Az eszménykép és műalkotás helyének tudatosítása a hétköznapi 

életben. A reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói 

magatartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék 

fejlesztése. Művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás   

problémáinak tudatosítása. A poétikai műveltség továbbépítése 

(novella, szonettforma, versciklus).   

 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Szemelvények a 14–16. századi európai 

reneszánsz irodalomból.    

Az itáliai kora reneszánsz irodalomból:    

Petrarca: Daloskönyv Ti szerencsés 

füvek,   

Pó, földi kérgem …. c. szonettjei 

Boccaccio: Dekameron Első nap 

harmadik novellája   

A tanuló   

értelmezi a művelődéstörténeti és stílustörténeti 

korszakolás problémáit (középkor/ reneszánsz és 

16–17. sz.);    

tudatosítja a legfontosabb reneszánsz 

eszményeket, értékeket, tárgyakat, témákat;  – 

Petrarca és Boccaccio néhány műve alapján 

megismerkedik a kor lehetséges/ sajátos alkotói 

magatartásaival (kettősségek: tudós 

humanizmus  és személyes élményanyag, ill. a 

szórakoztatás szándéka); pontosítja ismereteit 

műelemzés alapján a novella műfajáról; 

felismeri a szonettformát.    

Fogalmak   reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus   

 

  



 

NAT témakör 
 Janus Pannonius portréja 6 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Időmértékes verselés, disztichon, epigramma, elégia, ars 

poetica.  Humanizmus, humanista.    

Ismétlés: Pannónia dicsérete (memoriter is).   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A hazához való felelős kötődés felismerése. Egy humanista alkotó 

portréjának megismerése. Az életmű néhány fontos témájának 

tudatosítása, értékelése. Az emberi lét és az embert körülvevő világ 

lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő 

megvitatása, test és lélek viszonyának értelmezési lehetőségei.  A 

történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: fogalmak 

változó jelentésének megértése.   

 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Janus Pannonius lírája, jellemző témái 

(humanista természet- és értékszemlélet, 

búcsúvers, költészetének 

utóélete  Epigrammák és elégiák Egy 

dunántúli mandulafáról, Búcsú Váradtól, 

Saját lelkéhez).   

 A tanuló    

megismeri egy humanista alkotó portréját, költői 

és emberi szerepvállalását; személyes 

élményanyagának költészetformáló szerepét;  – 

tudatosítja, értékeli az életmű néhány fontos 

témáját, a lírai alany magatartását (pl. költői 

öntudat, művészi becsvágy, búcsúzás, betegség, 

katonáskodás, test és lélek);    

megismeri néhány fogalom változó jelentését 

(pl. elégia, epigramma);    

elemzési minimuma: Pannónia dicsérete és 

Janus Pannonius még egy műve   

Fogalmak   
elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, 

irónia, gúny, interkulturalitás, újplatonizmus   

   

  



 

NAT témakör 
 Balassi Bálint portréja 8 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Reneszánsz, kompozíció, ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma, 

motívum.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A magyar nyelvű költészet megbecsülése, a Balassi-versekben 

megjelenített magatartásformák és értékek felismerése. A szövegvers 

és dallamra írott énekvers megkülönböztetésének kérdései. Életformák 

találkozásai, értelmezései: végvári élet, költő lét.    

Az életmű megközelítési problémáinak (kötetkompozíció; kéziratos 

énekeskönyv; különféle felfogások: kompozíció / tematika, 

dallamvers, szövegvers) megértését támogató Balassi Bálint portré 

közvetítése. Szövegbefogadási képességek, ritmusérzék fejlesztése: 

ütemhangsúlyos formák ritmizálása, a Balassi-strófa azonosítása.   

 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Balassi Bálint lírája; költői tudatosság; az 

életmű néhány tematikus és formai 

jellemzője.    

Egy katonaének (kompozíció, 

értékrend).    

Legalább további két mű értelmezése   

Hogy Júliára talála, így köszöne néki, 

Kiben az Celia szerelméért való 

gyötrelméről szól    

Istenes tematika, könyörgésvers, Adj már 

csendességet; Szövegvers,   

Megformáltság, szerkezet (aranymetszés, 

hárompillérű kompozíció).   

A tanuló    

megismeri az alkotó költői portréját és 

magatartását (az életmű 3-4 darabja nyomán);   

tudatosítja az életmű megközelítési problémáit 

(kötetkompozíció; kéziratos énekeskönyv; 

különféle felfogások: kompozíció/tematika);   

megkülönbözteti a dallamvers és szövegvers 

fogalmát;   

tud ritmizálni ütemhangsúlyos formákat, 

felismeri a Balassi-strófát;    

elemzési minimuma: Egy katonaének és még 

egy-két műve.    

Fogalmak   
kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, 

rímelhelyezkedés, Balassi-strófa   

   

  



 

NAT témakör 
 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos 

tevékenységgel 
2 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Dramatikus megjelenítés, előadási formák.    

  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, 

váratlan helyzetek kezelése.    

A megismert emberi magatartásformák mérlegelő 

megítélése.  Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos 

tevékenységgel történő megközelítése. A dráma és a színjáték műfaji 

sajátosságainak vizsgálata, és elhelyezése a dráma- és színháztörténet 

korszakaiban.   

 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Néhány sajátos színjátéktípus a 10–16. 

században (a középkor és reneszánsz 

vallásos és világi előadási formái).    

   

 A tanuló   

részt vesz a témakörhöz kapcsolódó drámajáték 

előkészítésében és előadásában;    

képes rögtönzésre (cselekményváz és adott 

állandó típusok alapján);    

megismer néhányat az európai színjátszás máig 

élő hagyományaiból;    

felismeri az előadásmódok és színpadformák 

sokféleségét a középkori játéktípusokban.   

Fogalmak   misztériumjáték, moralitás, passió, rögtönzés, színpadformák.   

   

NAT témakör 
 

Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. 

században és Shakespeare 
6 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

A drámai műnem. A tragédia műfaja, alapfogalmai.  

Drámai szövegek olvasása, elemzése, előadása, egy dráma ismerete.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A drámai műnem. A tragédia műfaja, alapfogalmai.    

Drámai szövegek olvasása, elemzése, előadása.    

Lehetséges: Romeo és Júlia ismerete (8. évfolyam).   



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Az angol színház a 16–17. században   

(színház, előadás és dramaturgia 

összekapcsolódása).  Shakespeare egy 

drámája Romeo és Júlia,   

Hamlet – részletek   

A tanuló   

ismer néhány Shakespeare-témát, szállóigét; – 

képes egy mű részletes elemzése kapcsán a 

hősök jellemzésére, magatartásuk, konfliktusaik 

értékelésére;   

megérti a befogadói elvárások (korabeli 

közönség) és a dramaturgia összefüggését;   

  részt vesz egy jelenet kidolgozásában és 

előadásában;    

felismeri a dráma másik létformáját (aktuális 

színházi előadások, rendezői értelmezések 

hatásával); értékeli az újrafordítások, filmes 

feldolgozások szerepét;    

lehetőség szerint megtekint egy színházi 

előadást (vagy felvételét);   

műismereti minimuma: egy Shakespeare-

dráma   

elemző feldolgozása és memoriter: egy 

monológ/részlete;   

alkalmassá válik az adott műről szóló 

vélemények kritikus befogadására; egy szóbeli 

érettségi témakör anyagának összeállítására és 

az abban megjelölt feladat kifejtésére.    

Fogalmak   
drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank 

verse   

   

NAT témakör 

 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus 

(16–17. század) 
2 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Reneszánsz, humanizmus, reformáció.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A reneszánsz, barokk, klasszicista életeszmény mai tanulságai.    

Annak belátása, hogy a különböző korszakok egyaránt gazdagították 

az emberi kultúrát.    

A kronológiai tájékozottság, a fogalmi műveltség, a történeti érzék 

továbbfejlesztése (pl. művelődéstörténeti korszak, korstílus,   

stílusirányzat, irányzatok egymás mellett élése); képesség a reneszánsz 

és a barokk/klasszicizmus alapvető formai és stílusjegyeinek 

azonosítására, megnevezésére.   



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

A reneszánsz kései szakasza 

(manierizmus).    

Szemelvény a korszakból: Cervantes: 

Don Quijote (részlet).   

A tanuló    

ismeri a fogalomhasználati problémákat 

(művelődéstörténeti korszak, korstílus, 

stílusirányzat);   

tisztában van irányzatok egymás mellett 

élésével;   

– meg tudja különböztetni a reneszánsz / barokk 

alapvető formai és stílusjegyeit, ismeri ezek 

esztétikai hátterét;    

Műismereti minimuma: Cervantes: Don 

Quijote  (részlet).   

Fogalmak   reneszánsz, barokk; korstílus, stílusirányzat   

 

  



 

10. évfolyam   

Témakörök áttekintő táblázata   

Témakörök neve   
Óraszám 

108 óra   

Világirodalom – barokk, klasszicizmus (16–17. század)   1 óra   

Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem   7 óra   

Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel   2 óra   

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház (17. század)   6 óra   

Világirodalom – az európai irodalom a 18. században   10 óra   

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz Mihály, 

Berzsenyi Dániel   20 óra   

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első felében 

(romantika, romantika és realizmus)   15 óra   

Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán   7 óra   

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Kölcsey Ferenc, 

Vörösmarty Mihály   17 óra   

Életmű – Petőfi Sándor   15 óra   

Látásmód – Jókai Mór   8 óra   

 

NAT témakör 

 

Világirodalom – barokk, klasszicizmus (16–17. század) 1 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Reneszánsz, humanizmus, reformáció.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A barokk, klasszicista életeszmény mai tanulságai.    

A kronológiai tájékozottság, a fogalmi műveltség, a történeti érzék 

továbbfejlesztése (pl. művelődéstörténeti korszak, korstílus, 

stílusirányzat, irányzatok egymás mellett élése); képesség a   

barokk/klasszicizmus alapvető formai és stílusjegyeinek azonosítására, 

megnevezésére.   

 



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Barokk és klasszicizmus a 17. században 

(háttér, tematika, stílus- és 

formajegyek).  Szemelvényrészletek az 

irányzatokról, szerzőkről, művekről.    

A tanuló    

ismeri a fogalomhasználati problémákat 

(művelődéstörténeti korszak, korstílus, 

stílusirányzat);   

tisztában van irányzatok egymás mellett 

élésével;   

meg tudja különböztetni a reneszánsz/ barokk / 

klasszicizmus alapvető formai és stílusjegyeit, 

ismeri ezek esztétikai hátterét.    

Fogalmak   Barokk, eposz, eposzi konvenciók (kellékek).    

   

NAT témakör 

 

Látásmód  – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 7 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Barokk, eposz, eposzi konvenciók (kellékek).    

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazához 

való kötődés erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek 

elfogadása.  Tájékozottság a stíluskorszakokban, a stílus-és 

formaérzék fejlesztése: a barokk formajegyeinek, a világkép és 

műfajok, poétikai/retorikai megoldások összefüggéseinek 

megismertetése (az irodalmi művekben és más művészeti ágakban). A 

műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének bemutatása. Az olvasott 

művek befogadásának, megértésének támogatása.   

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Magyar barokk irodalom.    

Szemelvény: Pázmány Péter értekező 

prózájából (hitvita, prédikáció).    

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (vagy 

részletek); a barokk eposz (szerkezet; 

koncepció; embereszmény/ a főhős mint 

Krisztus katonája; értékrend).   

A tanuló    

felismeri a barokk formajegyeit az irodalmi 

művekben és más művészeti ágakban is, 

összhangban az irodalommal;    

megismeri világkép és műfajok, poétikai / 

retorikai megoldások összefüggését;  – tisztában 

van az eposzi kellékek hagyományozódásával, 

az antik és barokk eposzok különbségével 

(koncepció, szerkezet, értékrend, 

embereszmény);   

műismereti minimuma: Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem ( részlete).   

Fogalmak   
barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, 

körmondat   

   

NAT témakör 
Színház- és drámatörténet – drámajátékos 

tevékenységgel 
2 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Dramatikus megjelenítés, előadási formák.    

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, 

váratlan helyzetek kezelése.    

A megismert emberi magatartásformák mérlegelő 

megítélése.  Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos 

tevékenységgel történő megközelítése. A dráma és a színjáték műfaji 

sajátosságainak vizsgálata, és elhelyezése a dráma- és színháztörténet 

korszakaiban.   

   

  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Színjátéktípus a 10–16. században, 

rögtönzés cselekményváz alapján.   

A tanuló   

részt vesz a témakörhöz kapcsolódó drámajáték 

előkészítésében és előadásában;    

képes rögtönzésre (cselekményváz és adott 

állandó típusok alapján);    

megismer néhányat az európai színjátszás máig 

élő hagyományaiból;    

felismeri az előadásmódok és színpadformák 

sokféleségét a középkori játéktípusokban.   

Fogalmak   commedia dell’arte, farce, állandó típusok   

 

NAT témakör 
Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista 

színház (17. század) 
6 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Barokk és klasszicizmus a 17. században. Ars poetica.    

Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum.    

Lehetséges: Fösvény vagy más Molière-mű ismerete.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős 

megítélése.   

Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya.    

A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, 

szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének 

felismertetése. A komikum műfajformáló minőségének és 

változatainak megértése pl. drámajátékban való részvétel révén. 

Műelemző képesség fejlesztése: egy mű részletes elemzése, a hősök 

jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik értékelése. Színházlátogatás, 

illetve színházi előadás élményének megbeszélése.   

   

  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

A klasszicizmus elvárásai. Tragédia és 

komédia.    

A francia színház a 17. században 

(színház, előadás és dramaturgia 

összekapcsolódása).    

Molière: Tartuffe. A komikum 

megjelenési formái.   

A tanuló   

felismeri a klasszicista normatív esztétika 

sajátosságait (műfaji hierarchia, szabályok); a 

korabeli elvárások és a dramaturgia 

összefüggését;    

megérti a komikum műfajformáló minőségét és 

változatait (helyzet- és jellemkomikum); – képes 

egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök 

jellemzésére, magatartásuk, konfliktusaik 

értékelésére;   

részt vesz egy jelenet kidolgozásában és 

előadásában;    

lehetőség szerint megtekint egy színházi 

előadást (vagy felvételét);    

műismereti minimuma: egy Molière-mű elemző 

feldolgozása és memoriter: egy részlet; – 

alkalmassá válik az adott műről szóló 

vélemények kritikus befogadására; egy szóbeli 

érettségi témakör anyagának összeállítására és 

az abban megjelölt feladat kifejtésére.   

Fogalmak   

felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, 

mértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, 

jellemtípus, bizalmas, rezonőr   

   

NAT témakör Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 10 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Felvilágosodás, klasszicizmus, regény, regényműfaji változatok.    

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, 

élethelyzeteknek elhelyezése többféle értelmezési kontextusban, 

ezáltal az erkölcsi és esztétikai ítélőképesség fejlesztése.    

Felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. A 

szabadság eszményének különböző megközelítései. A művekben 

megjelenített erkölcsi és világképi problémák mérlegelő 

értékelése.  Összehasonlítás és megkülönböztetés: az eszmetörténeti 

korszak, filozófiai irányzat és stílusirányzat kategóriáinak 

megkülönböztetése, összefüggések megvilágítása. Szemelvények, 

művek értelmezése.   



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

A felvilágosodás irodalmának jellemző 

műfajai és stílusirányzatai: klasszicizmus, 

szentimentaliz-mus (érzékenység), 

rokokó.    

Művek, szemelvények az angol, francia 

és német irodalomból, Voltaire 

Candide,  részletek Defoe Robinson 

Crusoe, Swift   

Gulliver utazásai c. 

regényeiből,  Rousseau, Goethe, Schiller 

különféle műfajú alkotásaiból.    

A választott szerzőkhöz, művekhez 

kacsolódó fogalmi ismeretek.   

A tanuló    

megkülönbözteti az eszmetörténeti koszak, 

filozófiai irányzat és stílusirányzat kategóriáit;  – 

megismeri a bölcseleti háttér és a stílusirányzat, 

műfaj, tematika néhány összefüggését, az egyes 

irányzatok jellemző tendenciáit, irodalmi 

műfajait az európai irodalmakból vett egyes 

szemelvények alapján;    

felismeri a preromantika jellegét, szerepét; – 

választható beszámolót készíthet olvas- 

mányélménye vagy látott színházi élménye 

alapján (Defoe, Swift, Schiller művei);    

műismereti minimuma: Swift, Voltaire, Goethe 

egy-egy művének/ részletének ismerete.   

Fogalmak   

felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és 

fikció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, 

énregény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus 

hangnem)   

 

NAT témakör 
Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai 

Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 
20 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének néhány 

jellemzője.    

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése 

által a nemzeti és az európai identitás erősítése. Az egyén és közösség 

problémáinak európai és hazai dimenziói: polgárosodás, 

parlagiasság.  Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére 

irányuló törekvések megbecsülése.    

A magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, 

értekezések gondolatainak; Kazinczy tevékenységének; a magyar 

felvilágosodás időszakának, irodalmi életének, néhány sajátosságának 

megismertetése; a nyelvújítási mozgalom jelentőségének 

tudatosítása.    

Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák 

felismertetése, összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének 

jellegével   

   



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

A 18. század irodalma a felvilágosodás 

előtt    

(a kuruc költészethez kapcsolódó 

irodalmi formák; Mikes Kelemen: 

Törökországi levelek részlete).    

A felvilágosodás korának irodalma.    

Művelődési programok. Bessenyei 

György értekező prózai művének részlete 

– Magyarság.    

Alkotói csoportok, irodalmi központok, 

sajátos életutak Batsányi János, Kármán 

József.    

Kazinczy Ferenc irodalomszervező 

tevékenysége és írói munkássága, 

epigrammái (A nagy titok, Írói érdem) 

Csokonai Vitéz Mihály portréja; 

életművének műfaji, formai és stiláris 

sokszínűsége    

A Reményhez, A tihanyi Ekhóhoz, és a 

Tartózkodó kérelem alapján.  Berzsenyi 

Dániel portréja; jellemző műfajok, témák, 

életérzések költészetében.    

A közelítő tél, A magyarokhoz I. .   

Levéltöredék barátnémhoz, 

értelmezése.  Csokonai és Berzsenyi 

hatása, továbbélése a későbbi magyar 

költészetben.    

A tanuló   

ismereteket szerez a kuruc kor irodalmáról;  – 

ismeri a magyar nyelv ügyében született 

legfontosabb programok, értekezések 

gondolatait;   

Kazinczy tevékenységét; a magyar 

felvilágosodás időszakának, irodalmi életének 

néhány sajátosságát;    

tudatosítja a nyelvújítási mozgalom 

jelentőségét;    

tisztában van Csokonai és Berzsenyi 

életművének jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében; 

felismer jellemző stílusirányzatokat, műfajokat, 

verstípusokat és versformákat;    

műismereti minimuma: Mikes Kelemen: 

Törökországi levelek (részlet), Kazinczy Ferenc 

egy epigrammája; Bessenyei György egy 

értekező prózai részlete; Csokonai Vitéz Mihály: 

A Reményhez (ált. isk. , memoriter is); A tihanyi 

Ekhóhoz Tartózkodó kérelem; Berzsenyi Dániel: 

A közelítő tél, A magyarokhoz I. Levéltöredék 

barátnémhoz c. mű.    

Csokonai és Berzsenyi kapcsán alkalmassá válik 

legalább 3-4 alkotásuk és a műveikről szóló 

vélemények, elemzések értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek 

tolmácsolására   

Fogalmak   

nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, 

szimultán ritmus, bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, 

létösszegzés, időszembesítő verstípus, antik strófaszerkezetek   

 

NAT témakör 
Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első 

felében (romantika, romantika és realizmus) 
15 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője; 

romantika és realizmus   



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódási pontjainak 

felismerése által a nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény 

és valóság viszonyának értelmezése különböző 

korstílusokban.  Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei és 

erkölcsi törekvések értékelése.    

A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a 

kritikus, realista szemlélet együtthatásának megértetése. Felkészítés a 

stiláris és hangnemi összetettség, az irónia és a groteszk befogadására. 

Információgyűjtés- és feldolgozás, szövegalkotás, értelmező 

képességek: házi olvasmány önálló feldolgozása, beszámoló 

készítése   

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

A romantika irodalmának jellemzői 

(esztétikai elvek, művészi szabadság, 

stílus- és formajegyek; ironikus látásmód, 

groteszk minőség).    

Új műfajok, formák (pl. történelmi 

regény, bűnügyi történet, drámai 

költemény, verses regény).  Társadalmi 

típusok (felesleges és karrierista hősök, 

hivatalnokok) megjelenése a 

romantikával egyidejű, realista szemléletű 

művekben.    

Művek, szemelvények az angol/ amerikai, 

francia, német és orosz irodalomból: 

Novalis, E. T. A. Hoffmann, Poe; Scott,   

Victor Hugo, Puskin, Hölderlin, 

Wordsworth, Shelley, Keats; illetve 

Balzac, Stendhal, Gogol műveiből.    

A választott szerzőkhöz, művekhez 

kacsolódó fogalmi ismeretek.   

A tanuló    

felismeri az életművek egymásmellettiségét az 

1830-as években (klasszika, romantika, 

realizmus tendenciái, l. Goethe/   

Hugo/Stendhal, Balzac) és a romantika 

korstílusjellegét, jelentőségét; a romantika és a 

kritikus, realista szemlélet együtthatását;    

megismeri az irodalmi liberalizmus szerepét és 

hatását az esztétikára (új műfaji változatok; 

stiláris és hangnemi összetettség, irónia és 

groteszk);    

műismerete: Shelley, Keats, Poe, V. Hugo, E.   

T. A. Hoffmann, Puskin, illetve Balzac, 

Stendhal, Gogol egy-egy művének/ részletének 

ismerete;   

– képes egy választott/kijelölt epikai alkotás 

(házi olvasmány) elemző bemutatására a közös 

értelmezés után;  – beszámolót/   

könyvajánlót készíthet egyéni 

olvasmányélménye alapján a korszak 

műveiből;  alkalmassá válik a korszakról, a 

szerzőkről, művekről szóló vélemények kritikus 

befogadására, egy lehetséges szóbeli tétel 

kifejtésére.    

Fogalmak   
műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, 

történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény   

 

NAT témakör Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán   7 óra 



 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Klasszicizmus és romantika. Tragédia, drámai szerkezet. A tragikus 

hős összeomlása.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Élet-válaszutak a különböző helyzetekben és a figurák alakjában.  A 

tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A „nemzeti 

dráma” mint közös ismeret.    

A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus 

értékelése.    

Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére   

(problematika, drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, 

„megoldás”).   

Érvelő képesség: álláspontok megismerése, összevetése, értékelése.   

 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Katona József: Bánk bán – sok 

szempontú műértelmezés.    

magánéleti és közéleti konfliktus, 

alapkérdések;    

a szereplők körei, Bánk összeomlása; a 

címszereplő megítélésének változatai; 

felépítés, szerkezeti megoldások (az V. 

felvonás szerepe).   

A tanuló   

ismeri a magyar színház történetének néhány 

sajátosságát (az állandó magyar színház hiányát, 

törekvéseket a létrehozására);  – képes elemezni 

nemzeti tragédiánk   

sajátosságait (problematika, drámai szerkezet és 

nyelv, sajátos lezárás, „megoldás)   

megismer néhány álláspontot a 

műértelmezéshez;    

lehetőség szerint megtekint egy színházi 

előadást (vagy felvételét), és közös elemzéssel 

értékelik az adott interpretációt;    

műismereti minimuma: a tragédia (házi 

olvasmány) elemző feldolgozása és memoriter: 

részlet(ek) a műből;   

alkalmassá válik a mű értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli érettségi témakör 

anyagának összeállítására és az abban megjelölt 

feladat kifejtésére.   

Fogalmak   
vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, 

drámai nyelv, klasszicizmus és romantika   

 

  



 

NAT témakör 
Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 
17 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Romantika; néhány népdal; ismeretek Kölcseyről, 

Vörösmartyról.  Kölcsey Ferenc: Hymnus, Huszt (ált. isk. ; memoriter 

is); Vörösmarty Mihály: Szózat (memoriter is).   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, 

kérdésfelvetések szellemi hátterének megértésére, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra. A nemzeti romantika sorskérdéseinek 

elemzése. Az alkotók műveiben megjelenített egyéni és nemzeti 

sorsproblémák megértése és értékelése. A reformkor–nemzeti 

romantika–népiesség fogalmak tartalmának, szerepének és 

jelentőségének felismertetése. Kölcsey- és Vörösmarty-művek 

befogadásának, értelmezésének elősegítése, jelentőségük megértése, 

elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése.   

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Magyar irodalmi élet a 19. század első 

felében; orgánumok, folyóiratok, alkotói 

csoportok. A reformkori nemzeti 

romantika.  A népiesség programjai.    

Kölcsey Ferenc alkotói portréja; közéleti 

szerep, egyéni és közösségi sors. 

Hymnus; és még egy lírai alkotása 

(Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; Zrínyi 

második éneke).    

 Értekező prózája Nemzeti hagyományok 

és a Parainesis részlete.    

Vörösmarty Mihály portréja. Romantikus 

világlátás, tematika és képalkotás lírában 

és drámában a Szózat; Előszó; 

Gondolatok a könyvtárban; A vén cigány) 

alapján, illetve a Csongor és Tünde 

értelmezésével   

(alapkérdések, értékszerkezet, 

motívumok, műfaji sajátosságok: 

mesejáték/ drámai költemény).   

A tanuló   

– ismeri a magyar irodalom néhány sajátosságát 

a   

19. század első felében;    

felismeri a reformkor-nemzeti 

romantikanépiesség fogalmak tartalmát, szerepét 

és jelentőségét;   

tisztában van Kölcsey és Vörösmarty 

életművének jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében;  – 

műismereti minimuma: Kölcsey: Hymnus, Huszt 

és még egy lírai mű, egy értekező prózai részlet; 

Vörösmarty: Szózat, Előszó és még egykét lírai 

mű, valamint a Csongor és Tünde; 

memoriterek;   

Kölcsey és Vörösmarty kapcsán alkalmassá 

válik legalább négy alkotásuk és a műveikről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére; 

egyegy szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek 

tolmácsolására.   

Fogalmak   

irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, 

intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, 

romantikus irónia, drámai költemény   



 

NAT témakör Életmű – Petőfi Sándor 15 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény, 

életkép, episztola, felező tizenkettes versforma. Ismeretek Petőfi 

életútjáról, műveiről.    

Anyám tyúkja; Füstbe ment terv (memoriterek); János vitéz (és 

memoriter-részletei); Az Alföld; Nemzeti dal (memoriterek is) és más 

lírai alkotások.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző 

témáinak, műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak 

megkülönböztetése, jellemző hangnemeinek (pl. humor és irónia) 

befogadása.    

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése.  Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására. 

Petőfi műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus 

befogadására.   

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Petőfi Sándor életműve.    

Pályaszakaszok (életérzések, költői 

magatartás) és jellemző alkotások.  A 

népi szemléletmód hatása; romantika és 

népiesség.    

Témák: szerelem, táj, ars poetica,   

versciklusok; lírai műfajok és líratípusok 

(dalok, helyzetdalok, ódák, elégiák, 

rapszódiák; tájlíra, forradalmi 

látomásvers) és versformák 

változatossága;    

A puszta, télen; A XIX. század költői;   

Európa csendes, újra csendes…; 

Szeptember végén, Minek nevezzelek? A 

Felhők-ciklus két verse, Dalaim, stb.   

elemző feldolgozása.  Verses epika    

(A helység kalapácsa mint eposzparódia; 

és Az apostol; ismétlés: János vitéz).   

A tanuló   

ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Petőfi 

helyét, szerepét a magyar irodalom történetében; 

költészetének jellegét;    

tisztában van a romantikus korstílus és a 

népiesség stílustendenciájának 

együtthatásával;  – műelemzések során 

megismeri Petőfi jellemző témáit, műfajait, 

poétikai megoldásait, versformáit; 

megkülönbözteti jellemző hangnemeit (pl. 

humor és irónia);    

képes önálló műértelmezés megfogalmazására;    

műismereti minimuma: Az Alföld; Nemzeti dal 

(ált. János vitéz, A puszta, télen; A XIX. század 

költői; Európa csendes, újra csendes…; 

Szeptember végén és még három-négy mű és 

memoriterek;    

képessé válik Petőfi életművének bemutatására 

(legalább 10–12 lírai és 1–2 verses epikai 

alkotás alapján); a műveiről szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; 

egy szóbeli témakörben kijelölt feladat 

kifejtésére, memoriterek tolmácsolására.    

Fogalmak   
népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, 

látomásköltészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő   



 

NAT témakör Látásmód – Jókai Mór 8 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Romantika, romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség, 

heroizmus és humor, regényműfaji változatok, történelmi regény, 

anekdota, anekdotikusság.    

A kőszívű ember fiai vagy más regénye.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A Jókai-regényekben fölmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-

közösségi problémakörök felismerése. Értékek és szerepek 

konfliktusai.  Jókai művének/műveinek ismeretében, azok olvasására 

építve beszélgetés, vita a korabeli és a mai olvasóközönség befogói 

elvárásainak különbségéről, a különbség megértése. A befogadói 

horizont tágítása: Jókai alkotásmódjának jellemzői, a romantikus 

ábrázolásmód sajátosságai és a romantikus regény jellemző műfaji 

változatai. Felkészítés egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló 

véleménykifejtésre. A történetmondás képességének fejlesztése.   

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Jókai alkotásainak jellemzői, műfaji 

változatok az életművében;    

regényírói művészetének sajátosságai a 

romantikus prózaepika jegyében.  Jókai 

Mór: Az arany ember elemző értelmezése 

sok szempontú megközelítéssel, pl. : a 

romantika megjelenési formái; műfaji 

változat; szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechni-ka, nézőpont, 

közlésformák; hangnemi és motivikus 

összetettség.    

Problematika a műhöz: természet és 

civilizáció, bűn és büntetés, kettős 

jellem.   

A tanuló   

tisztában van a korabeli és a mai olvasóközönség 

befogadói elvárásainak különbségével;    

ismeri Jókai helyét a magyar regényirodalom 

történetében, alkotásmódjának jellemzőit; – 

felismeri a romantikus ábrázolásmód 

sajátosságait és a romantikus regény jellemző 

műfaji változatait;    

képes egy regény sok szempontú   

megközelítésére, saját álláspont kifejtésére;  – 

műismereti minimuma: egy regénye: Az arany 

ember (vagy más, pl. Egy magyar nábob, Fekete 

gyémántok)    

egy regényelemzés kapcsán képes önálló szóbeli 

tétel keretében egy elemzési feladat kifejtő 

megoldására.    

Fogalmak   történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, anekdota   

     

  



 

11. évfolyam   

Témakörök áttekintő táblázata   

Témakörök neve   
Óraszám 144 óra   

Életmű – Arany János   14 óra   

Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember 

tragédiája   

10 óra   

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika után 

(19. sz.   

második fele)   

14 óra   

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és színház a 

19. sz.   

második felében   

8 óra   

Magyar irodalom a 19. század második felében – portré: 

Mikszáth Kálmán   14 óra   

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar avantgárd   6 óra   

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke   2 óra   

Életmű – Ady Endre   16 óra   

Életmű – Babits Mihály   16 óra   

Életmű – Kosztolányi Dezső   14 óra   

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke   5 óra   

Portré – Móricz Zsigmond   10 óra   

Szövegalkotás – érvelés, egy mű elemzése, összehasonlító 

elemzés   

11 óra   

Tanév végi rendszerezés, összefoglalás   4 óra   

 

NAT témakör Életmű – Arany János 14 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

A feladatvállaló szemlélet példájának megismerése. A bűn és 

bűnhődés erkölcsi kérdéseinek végiggondolása.    

Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, 

ballada, ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező 

tizenkettes versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; 

kapcsolat Petőfivel.  Arany: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, 

Toldi, Családi kör (memoriterek is).   



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések és 

válaszok megismerése és értékelése révén az egyéni és közösségi 

felelősségérzet növelése.    

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; korszakjellemző 

beszédmódok néhány jellegzetes alkotásának összevetése, az életmű 

főbb alkotói korszakainak, Arany költői szerepének, költészete 

jellegének megismertetése. Műelemzés, értelmezés: Arany jellemző 

lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és néhány verses 

epikai alkotása. Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló 

értelmezésének megfogalmazására, a művekről szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére, kritikus befogadására.   

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Arany János életműve.    

Pályaszakaszok (életérzések, költői 

magatartások) és jellemző alkotások.  A 

romantika utáni költőszereplehetőségek 

és lírai tendenciák.    

Jellemző lírai tematika (pl. ars poeticák), 

hangnemek, műfajok (pl. elégiko-óda, 

elégia) és szerkesztésmód, verstípusok 

(pl. idő- és értékszembesítés, 

létösszegzés) a nagykőrösi és a kései 

költészetben (Letészem a lantot, Epilogus 

és legalább még két-három lírai 

alkotás).    

A ballada műfaji sajátosságai; tematikus 

és szerkesztésmódbeli különbségek a két 

balladakorszak alkotásaiban (A walesi 

bárdok és még legalább 1–2 ballada).    

A Toldi estéje elemző bemutatása.  Utalás 

egy-egy téma, motívum, poétikai 

jellemző kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az evokáció, az 

intertextualitás néhány példája.   

A tanuló    

ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Arany 

költői szerepét a magyar irodalom történetében; 

költészetének jellegét;    

műelemzések során megismeri Arany jellemző 

lírai témáit, műfajait, poétikai megoldásait, 

versformáit és néhány verses epikai alkotását;  – 

megismeri a lírikus és epikus költőszerep 

szembeállítását, változó megítélését;  – képes 

lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének 

megfogalmazására; a Toldi és a Toldi estéje 

néhány szempontú összevetésére; – műismereti 

minimuma: A walesi bárdok, Rege a 

csodaszarvasról, Toldi, Családi kör, további 

egy-két ballada; Toldi estéje; Letészem a lantot, 

Epilogus és még két-három lírai alkotás   

(memoriterek is);   

képessé válik Arany életművének bemutatására 

(legalább 5-6 lírai alkotás, 2-3 ballada és a Toldi 

és a Toldi estéje alapján); a műveiről szóló 

vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy-egy szóbeli témakörben 

kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására.    

Fogalmak   

elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyosa és 

időmértékes formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és 

értékszembesítés, létösszegzés)   

 

  



 

NAT témakör/ 
Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember 

tragédiája 
10 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

A magyar színház történetének néhány sajátossága, drámairodalmunk 

helyzete a 19. század első felében.    

Alapvető drámai műfajok és formák. A romantika műfaji kevertsége   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Transzcendens és 

materiális létezés konfliktusa. Annak belátása, hogy a küzdés és a 

ráhagyatkozó hit egymás erősítői az ember életében.    

Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének 

támogatása (a tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, 

bölcseleti tartalmak), sajátos drámai hősei; többféle világfelfogás 

egyidejű létezése; a drámai költemény mibenléte). Műértelmezés 

többféle megközelítésből.   

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Madách Imre: Az ember tragédiája – sok 

szempontú műértelmezés.  A drámai 

költemény műfajának következménye a 

szerkezetre és hősökre.  Felépítés 

(cselekmény-szerkezet: keret- és történeti 

színek, személyiségközpontúan / lírai 

szerkezet: tematikus, szétválássorozat).    

Problematika, történelemszemlélet, 

bölcseleti háttér (szabadelvűség és 

pozitivizmus).    

Az idő, tér, anyag szerepe az emberiség 

és különböző szellemi irányok 

történetében.   

A tanuló    

megismeri a drámai költemény műfaji 

változatának jellemzőit (filozófiai, bölcseleti 

tartalmak), sajátos drámai hőseit; többféle 

világfelfogás egyidejű létezését;   

értelmezi a művet (lehetőleg többféle 

megközelítésből);    

megismerkedik néhány műértelmezéssel, 

állásponttal;    

lehetőség szerint megtekint egy színházi 

előadást (vagy felvételét), és közös elemzéssel 

értékelik az adott interpretációt és a mű 

színpadra állításának lehetőségeit;    

műismereti minimuma: a Tragédia (házi 

olvasmány) elemző feldolgozása és memoriter: 

részlet(ek) a műből, valamint szállóigévé vált 

sorok;   

alkalmassá válik a mű értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli érettségi témakör 

anyagának összeállítására és az abban megjelölt 

feladat kifejtésére   

Fogalmak   
drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, 

ellenutópia, pozitivizmus   

   



 

NAT témakör 
Világirodalom – az európai epika és líra a romantika 

után (19. sz. második fele) 
14 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Romantika és realizmus, kritikus szemlélet, hőstípusok, karrierista 

hősök, felesleges hősök, hivatalnokfigurák, regényciklus, analitikus 

regény; ált. isk. : impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió; a 

műfordítások szerepe.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A környezet és származás hatása a hősök karakterére. Különböző 

világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek elhelyezése 

többféle értelmezési kontextusban, ezáltal az olvasói empátia, az 

esztétikai és erkölcsi ítélőképesség fejlesztése.    

A megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák 

mérlegelése és értékelése.    

Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának,   

folytonosságának felismertetése, a realista és naturalista stílusirányzat 

jellemzőinek értelmezése. Felkészítés világirodalmi alkotások önálló 

értelmezésére, stílusirányzatok jellemzői jegyeinek felkutatására.   

 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

A realista és naturalista epika jellemzői 

(esztétikai elvek, tematika, látásmód, 

stílus- és formajegyek) a 19. század 

közepétől; a prózaepika újításai   

(nézőpontok, síkváltások, időszerkezet, 

polifónia; új műfaji változatok) a kis- és 

nagyepikában.    

Impresszionizmus, szimbolizmus és a 

lírai műnem megújítása (pl. a 

személyiség, a lírai közvetlenség háttérbe 

szorulása, a látomás felszabadítása, 

objektivizálódás).  Művek, szemelvények 

az angol/amerikai, francia, német és 

orosz irodalomból (pl. Emily Brontë, 

Dickens, Flaubert, Zola,   

Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij 

alkotásaiból, illetve Baudelaire, Verlaine, 

Rimbaud, Rilke, Whitman) műveiből.    

A választott szerzőkhöz, művekhez 

kapcsolódó fogalmi ismeretek.    

A tanuló    

felismeri a romantika és realizmus együtthatását, 

folytonosságát az epikában; értelmezi a realista 

és naturalista stílusirányzat jellemzőit;    

megismeri az impresszionista és   

(pre)szimbolista európai líra néhány 

sajátosságát;   

képes egy választott/kijelölt epikai alkotás (házi   

olvasmány) elemző bemutatására a közös 

értelmezés után; néhány lírai alkotás 

értelmezésére;    

beszámolót / könyvajánlót készíthet egyéni 

olvasmányélménye alapján a korszak szerzőinek 

műveiből;    

műismeret: néhány mű / részlet pl. Emily 

Brontë, Dickens, Flaubert, Lev Tolsztoj,   

Dosztojevszkij alkotásaiból, illetve Baudelaire,   

Rimbaud, Rilke, Whitman műveiből;  – 

alkalmassá válik a korszakról, a szerzőkről, 

művekről szóló vélemények kritikus 

befogadására, egy lehetséges szóbeli tétel 

kifejtésére.    



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

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   

   

NAT témakör 
Színház- és drámatörténet – az európai dráma és 

színház a 19. sz. második felében 
8 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka   

(antikvitás, középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője   

(Szophoklész, Shakespeare, Molière). A drámai műnem alapfogalmai 

(drámai szerkezet, jellem, nyelv). Arisztotelészi dramaturgia.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A személyiség tisztelete. A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok 

értő és felelős megítélése, például az élethazugság témakörének 

morális vonatkozásai különböző művekben. A férfi-női társadalmi 

szerepek megértése.    

A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának 

megvitatása, két jelentős szerző egy-egy alkotásának, 

figyelembevételével, újításaik, dramaturgiai sajátosságaik 

bemutatása.    

A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése. 

Dramatikus játékok.   

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egy Csehov-mű elemző bemutatása   

(Sirály).    

A csehovi dramaturgia sajátosságai (pl. a 

drámaiság fogalmi változása; 

drámaiatlan/lírai dráma; főszereplő-, 

konfliktusok és cselekmény-nélküliség; 

csoportképek/cselekvésképtelenség; 

párhuzamos monológok/fedett 

dialógusok, ironikus látásmód); új műfaji 

változatok, új játékstílus.    

A tanuló   

megismeri a romantika utáni drámatörténet 

néhány jellemző tendenciáját;    

elemzi két jelentős szerző egy-egy alkotását, 

újításaik figyelembevételé-vel, bemutatja 

dramaturgiájuk sajátosságait;    

megismer néhány álláspontot a művek 

értelmezéséhez;    

lehetőség szerint megtekint egy színházi 

előadást (vagy felvételét), és közös elemzéssel   

értékelik az adott interpretációt;    

lehetőség szerint kidolgoznak egy-egy jelenetet 

az elemzett művekből;    

műismereti minimuma: egy dráma a 19. század 

második feléből és Csehov egy drámája;  – 

alkalmassá válik a művek értelmezéseinek 

kritikus befogadására; egy szóbeli érettségi 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére.   

Fogalmak   
Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, 

élethazugság.   

 

NAT témakör 
Magyar irodalom a 19. század második felében – portré: 

Mikszáth Kálmán 
14 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Arany János életműve. Madách: Az ember tragédiája.    

Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent 

Péter esernyője); Gárdonyi Géza művei.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, 

férfi–nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és 

bűnhődés). Az elbeszélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő 

művekben.    

Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi kérdések 

felvetését is jelentheti.    

A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő megismertetése: 

sajátosságok, néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a népiesség 

továbbhatása, a líra alakulása, a századvég novellisztikájának néhány 

darabja).    

Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, 

a novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés 

megfigyelése, egy regény sok szempontú megközelítése.   
   

  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

A 19. század második felének magyar 

irodalmából néhány szerző és mű(részlet) 

ismerete.    

Vajda János alkotói helyzete, 

költészetének jellemzői (legalább. egy 

műve – Húsz év múlva).    

A századvég és századelő novellisztikája 

(Bródy Sándor: Rembrandt eladja 

holttestét),    

   

Mikszáth alkotásainak jellemzői, témák, 

motívumok és műfaji változatok az 

életművében;    

írásművészetének sajátosságai, 

stílusszintézise.    

A tanuló   

tisztában van a 19. sz. második fele magyar 

irodalmának sajátosságaival, ismeri a korszak 

néhány jellemző tendenciáját (Petőfi és a 

népiesség továbbhatásával);    

megismeri a Petőfi és Ady közti, Arannyal 

részben párhuzamos líra helyzetét; Vajda és az   

Ady fellépése előtti költők szerepét;   

a századvég novellisztikájának néhány darabját 

értelmezve fejleszti novellaelemzési készségét;    

ismeri Mikszáth helyét a magyar regényirodalom 

történetében, alkotásmódjának jellemzőit; képes 

egy regényének sok szempontú megközelítésére, 

saját álláspont kifejtésére és adott szempontú, 

önálló novellaértelmezésre;   

A jó palócok novelláinak világa (legalább 

két mű elemzése).    

Egy Mikszáth-regény – Új Zrínyiász 

elemző értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji változat; 

szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek; problematika 

(pl. megkésettség, dzsentriábrázolás).   

lehetőséget kap beszámoló / könyvajánló 

készítésére egyéni olvasmányélménye alapján; – 

műismereti minimuma: Vajda János egy műve; 

Mikszáth egy regénye (házi olvasmány) és két 

novellája;   

– alkalmassá válik a művek értelmezéseinek 

kritikus befogadására; egy szóbeli érettségi 

témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére.    

Fogalmak   Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.   

 

NAT témakör 
Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar 

avantgárd 
6 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Stílusirányzatok a századfordulón.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd 

irodalomban. Mondandó és esztétikum harca.    

Annak belátása, hogy az új művészi jelenségek befogadásában 

nyitottság és kritikus szemlélet egyszerre szükséges.    

A 20. sz. eleji stílusirányzatok létrejöttének, a csoportok, programok 

szándékainak, esztétikai elveinek, poétikai megoldásainak feltárása. 

Dokumentumok megvitatása a magyar avantgárd sajátos helyzetéről, 

Kassák szerepéről.   



 

 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Világirodalom – avantgárd 

irányzatok.  Formabontás és formaépítés 

(közös tendenciák a 

stílusirányzatokban).  Futurizmus, 

expresszionizmus, szürrealizmus: néhány 

szemelvény az egyes irányzatok 

dokumentumaiból, illetve néhány 

irodalmi alkotás (Marinetti, 

Majakovszkij; Apollinaire, Éluard 

műveiből).    

A jellemzően nem irodalmi irányzatok 

(kubizmus, konstruktivizmus, dada, stb.) 

néhány célkitűzése, formajegye. A 

magyar avantgárd sajátosságai, az 

aktivizmus programja; Kassák Lajos 

szerepe (egy-két művének ismerete, 

Mesteremberek; A ló meghal. 

A tanuló   

megismeri a 20. sz. eleji stílusirányzatok 

létrejöttét, a csoportok, programok szándékait, 

esztétikai elveit, poétikai megoldásait;    

a magyar avantgárd sajátos helyzetét, Kassák 

szerepét.   

Fogalmak   
Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, 

szabad vers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers.   

 

NAT témakör Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 2 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég 

magyar irodalma.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a 

korban megismertetett stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák 

(Freud, Bergson) néhány jellemzőjének azonosítása. Értse egy 

folyóirat felépítését, tudjon benne tájékozódni   

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; 

szerkesztési elvek, szerkesztők, 

kritikusok, nemzedékek; célkitűzések; 

filozófiai és stílusirányzatok hatása, 

megismertetése.    

Egy folyóirat (időszaki kiadvány) 

periodicitása, felépítése, folyóiratcikkek 

visszakeresése, hivatkozása.   

A tanuló   

felismeri a Nyugat jelentőségét a magyar 

kultúrtörténetben;    

alkalmazza a nemzedék-korszakolást későbbi 

tanulmányai során;    

tudja a korban megismertetett stílusirányzatok, 

filozófiai, lélektani iskolák (Freud, Bergson) 

néhány jellemzőjét.   

Fogalmak   klasszikus modernség     

   

NAT témakör Életmű – Ady Endre 16 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn     

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Annak elfogadása, hogy a nemzethez kötődés, a sorsvállalás sokféle 

hangon és módon jelentkezhet. Hazaszeretet és haladás kérdései. Az 

etikai és művészi lét konfliktusai.    

Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, 

költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző 

köteteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai 

megoldásaira.   

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése.  Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása 

a művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésével is.   

   

  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Ady Endre életműve.    

Kötet- és cikluskompozíció; költői 

szerepvállalás, az innováció 

szándéka.  Klasszikus modernség, 

szecessziósszimbolista látásmód; a 

versritmus megújítása.    

Meghatározó korszakok (pl. költői 

indulás, világháború), kötetek (Új versek, 

A halottak élén), témák, motívumok (pl. 

magyarság, istenes, létharc, látomásszerű 

tájvers, ars poetica; élet-halál, hajó, ugar) 

alapján    

jellemző alkotásainak értelmezése A 

Sionhegy alatt; Góg és Magóg fia vagyok 

én. . . ; Kocsi-út az éjszakában, még 4-5 

mű választás szerint:   

Harc a Nagyúrral, A Tisza-parton, A   

Szajna partján, Az ős kaján, Száz hűségű 

hűség, Az eltévedt lovas, Sípja régi 

babonának, Őrizem a szemed, stb. 

(memoriterek is) esetleg publicisztikája 

is).   

A tanuló    

ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Ady 

helyét, költői szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének jellegét; – tisztában 

van a 20. eleji magyar irodalom sajátosságaival 

és a megújítás szándékával; – műelemzések 

során megismeri Ady jellemző köteteit, 

szerkesztési módszereit, lírai témáit, poétikai 

megoldásait;   

képes önálló versértelmezések 

megfogalmazására;   

műismereti minimuma: A Sion-hegy alatt; Góg 

és Magóg fia vagyok én. . . ; Kocsi-út az   

éjszakában és még 4-5 mű (memoriterek is) és 

ált. isk. ;   

képessé válik az Ady-életmű jellemzőinek 

bemutatására (legalább 10 lírai alkotás alapján); 

a műveiről szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására.   

Fogalmak   
Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, 

kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés.   

   

NAT témakör Életmű – Babits Mihály 16 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

A Nyugat mint folyóirat és mozgalom.   

  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és 

prófétai küldetés értelmezési lehetőségei. A vívódó, az örök értékeket 

védő, a magyarság sorsát egyetemes horizontba helyező művek 

megismerése.  Babits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének 

megismertetése, műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, 

motívumok, poétikai megoldások feltárása. A jelentéstulajdonítás 

során kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy 

hagyományaival, kódjaival. A kreativitás, a képzelőerő, a 

képzettársítási képesség fejlesztése.   



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Babits Mihály életműve.  Pályaszakaszok, 

kötetek, költői magatartásformák (pl. 

pályakezdés; világháborúk ideje; kései 

költészet); életérzések, világkép, 

értékrend, művészetfelfogás (homo 

moralis); a bölcseleti, filozófiai 

érdeklődés hatásai. Magyarság és 

európaiság.    

Szerepe a Nyugat mozgalmában; irodalmi 

kapcsolatai; esszé- és 

irodalomtörténetírói, műfordító 

tevékenysége.    

   

Stílusirányzati sokszínűsége (pl. 

impresszionizmus, szecesszió,   

szimbolizmus); klasszicizálás, 

antikizálás; hagyomány és modernség 

egysége.    

Jellemző lírai tematika, költői magatartás 

Húsvét előtt; a prófétaszerep elutasítása 

vagy vállalása, Mint különös hírmondó; 

versszerkezetek, hangnemek, formák, 

motívumok gazdagsága    

Esti kérdés, Ősz és tavasz között; ars 

poeticus alkotások   

 A lírikus epilógja; Cigány a 

siralomházban; Csak posta voltál.  A 

választott művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek (pl. gyászdal, tárgyias 

költészet, ditirambus, könyörgésvers).    

A Jónás könyve, mint az ószövetségi 

példázat parafrázisa. Jónás és az Úr 

magatartása. Nyelvhasználati és 

hangnemi összetettség.   

A tanuló   

ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Babits 

helyét, szerepét a magyar irodalom és a Nyugat 

történetében; írásművészetének jellegét;  – 

tisztában van a Nyugat első nemzedéke 

tevékenységével, jelentőségével;    

műelemzések során megismeri Babits jellemző 

lírai témáit, poétikai megoldásait és a Jónás 

könyvét;    

képes Babits-művek önálló értelmezésének 

megfogalmazásá-ra;    

műismereti minimuma: Esti kérdés, Ősz és 

tavasz között és még egy-két műve (memoriter 

is) és a Jónás könyve;    

képessé válik a Babits-életmű jellemzőinek 

bemutatására (legalább négy lírai alkotás); a 

műveiről szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására   

Fogalmak   Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.   

 

  



 

NAT témakör Életmű – Kosztolányi Dezső 14 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.    

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok szellemi 

hátterének megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A 

személyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó 

szolidaritás.    

Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira 

összpontosító műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős 

darab értelmezése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási 

képesség fejlesztése   

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Kosztolányi Dezső 

életműve.  Pályaszakaszok, életérzések, 

költői magatartásformák; világkép, 

művészetfelfogás (homo aestheticus); 

stílusirányzatok (pl. impresszionizmus, 

expresszionizmus); viszonya az 

anyanyelvhez.    

Jellemző lírai tematika; hangnemek, 

műfajok, versciklusok (A szegény 

kisgyermek panaszai); Számadás-kötet; 

kis- és nagyszerkezetek; ars 

poeticák;legalább 4 lírai alkotás, köztük: 

Hajnali részegség, Halotti beszéd, Boldog 

szomorú dal, Hajnali részegség, 

.  Novellák (A kulcs, Fürdés stb.) és 

novellaciklusok (Esti Kornél-

novellák).  Egy Kosztolányi-regény 

(Pacsirta) elemző értelmezése, sok 

szempontú megközelítéssel, pl. műfaji 

változat; szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói 

előadásmód; problematika.   

A tanuló    

ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; 

Kosztolányi helyét, szerepét a magyar irodalom 

történetében; írásművészetének jellegét;  – 

tisztában van a Nyugat első nemzedéke 

tevékenységével, jelentőségével;    

műelemzések során megismeri Kosztolányi 

jellemző lírai témáit, poétikai megoldásait; kis- 

és nagyepikájának néhány jelentős darabját;  – 

képes lírai és epikai alkotások önálló 

értelmezésének megfogalmazására;    

műismereti minimuma: Kosztolányi egy regénye 

és két novellája; lírai alkotásai (ált. isk. 

memoriter is), Hajnali részegség, Halotti beszéd 

és még egy-két műve (memoriter is); – képessé 

válik a Kosztolányi-életmű jellemzőinek 

bemutatására (legalább 4 lírai alkotás, egy 

regény, két novella alapján); a műveiről szóló 

vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy-egy szóbeli témakörben 

kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására.    

Fogalmak   Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan.   



 

NAT témakör Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 5 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég 

magyar irodalma.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

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.   

 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Juhász Gyula költészetének sajátosságai 

(pl. impresszionizmus, nosztalgia, 

emlékezés, legalább egy műve, pl. Tiszai 

csönd, Milyen volt; életképszerűség, leíró 

jelleg, Tápai lagzi.    

Tóth Árpád lírájának jellemzői; 

tematikája, hangnemei, formái 

(magányélmény, elégikusság,   

impresszionizmus stb. , legalább egy-két 

műve, Esti sugárkoszorú.    

A tanuló   

tudja a korban megismertetett stílusirányzatok, 

filozófiai, lélektani iskolák (Freud, Bergson) 

néhány jellemzőjét;    

műismereti minimuma: Juhász Gyula egy műve, 

Tóth Árpád egy-két műve   

Fogalmak   
klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, 

kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés   

   

NAT témakör Portré – Móricz Zsigmond 10 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Realista és naturalista epika, Móricz legalább egy műve, pl. Hét 

krajcár vagy Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Annak felismerése, hogy a különböző élethelyzetek, emberi 

kapcsolatok ábrázolása mögött a nemzet sorsáért való aggódás 

húzódik. A paraszti létforma morális kérdései.    

Móricz helyének, alkotásmódja jellemzőinek megismertetése, 

alkotások több szempontú megközelítése; felkészítés önálló 

novellaelemzések megfogalmazására, megvitatására   



 

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Móricz alkotásainak jellemzői,   

írásművészetének sajátosságai; naturalista 

és realista ábrázolásmódja.    

Tárgykörök, témák (pl. paraszti, dzsentri; 

szegénység) és műfaji változatok 

(novella, elbeszélés, történeti példázat, 

idill-típusú regény stb.).    

Novelláinak világa (legalább két mű 

elemzése, pl. Tragédia, Szegény emberek, 

Barbárok).    

Egy Móricz-regény (pl. Úri muri,   

Rokonok, Sárarany, Az Isten háta mögött) 

elemző értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji változat; 

szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói 

előadásmód; problematika (pl. vívódó 

hősök, dzsentriábrázolás).    

A tanuló    

ismeri Móricz helyét a magyar epika 

történetében (Nyugat; népi írók mozgalma, Kelet 

Népe); alkotásmódjának jellemzőit;  – képes 

néhány alkotásának sok szempontú 

megközelítésére, saját álláspont kifejtésére és 

adott szempontú, önálló műértelmezésre 

(novellaelemzések megfogalmazására);  – 

lehetőséget kap beszámoló / könyvajánló 

készítésére egyéni olvasmányélménye alapján;    

műismereti minimuma: Móricz egy regénye   

(házi olvasmány) és két novellája;   

alkalmassá válik a művek értelmezéseinek 

kritikus befogadására; egy szóbeli érettségi 

témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére   

Fogalmak   Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma.   

 

NAT témakör 
Szövegalkotás – érvelés, egy mű elemzése, összehasonlító 

elemzés 
11 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Eddig megszerzett lexikális és műveltségi ismeretek   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A tanév során megszerzett műveltségi, kulturális és irodalmi ismeretek 

alkalmazása szövegalkotási feladatok során.   

 

  



 

12. évfolyam   

Témakörök áttekintő táblázata   

Témakörök neve   
Óraszám 

124 óra   

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula   8 óra   

Az irodalom határterületei   4 óra   

Életmű – József Attila   14 óra   

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században és a kortárs 

irodalomban   9 óra   

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs drámairodalom 

néhány törekvése   6 óra   

Portré – Radnóti Miklós   6 óra   

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, Weöres Sándor, 

Ottlik Géza   15 óra   

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, Nagy 

László   

12 óra   

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – Portrék, 

látásmódok a 20. század magyar irodalmából   10 óra   

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból   13 óra   

Regionális kultúra   5 óra   

Tanév végi rendszerezés, összefoglalás   8 óra   

Felkészülés a szóbeli érettségi vizsga témaköreire   14 óra   

 

NAT témakör Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 8 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; karcolat, paródia; esetleg: 

Ezeregyéjszaka és Szindbád alakja.   



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember 

önértelmezésében.    

A szereplőkkel, szituációkkal való azonosulás és mérlegelő kétség 

fejlesztése.    

Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: Karinthy és Krúdy helye 

a korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői. Önálló tájékozódás, 

műválasztás, műértelmezések, összehasonlító elemzések.   

 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Karinthy kisepikájának jellemzői 

választott novella (pl. A cirkusz;   

Találkozás egy fiatalemberrel; Barabbás) 

és a Tanár úr kérem karcolatgyűjtemény 

darabjai alapján.    

Humorfelfogása 

(humoreszkjei).  Irodalmi karikatúrák 

(néhány, már megismert szerző /mű és 

paródiája) az Így írtok ti szemelvényei 

alapján. 

Krúdy Gyula írói világa, egyéni hangja 

legalább egy Szindbád-novella alapján 

(pl. Negyedik út, Ötödik út); 

anekdotikusság, az idő és az emlékezés 

formaalkotó szerepe.    

A Krúdy-művek atmoszférájának, 

témáinak, alakjainak, motívumainak 

megidézése (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 jellemzőit;  – 

képes néhány alkotás értelmezésére, 

műelemzések kritikus befogadására, saját 

álláspont kifejtésére és adott szempontú, önálló 

műmegközelítésre (pl. novellaelemzések 

megfogalmazására);    

képessé válik összehasonlító elemzésekre 

(párnovellák, pl. A jó tanuló felel / A rossz 

tanuló felel; ellentétesek, pl. Magyar dolgozat / 

Röhög az egész osztály); mű és paródiája 

összevetésére); novellaciklus és film 

összehasonlító elemzésére;  – műismeret: 

Karinthy (választható valamely műve); Krúdy 

egy novellája.    

Fogalmak   humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia   

 

NAT témakör Az irodalom határterületei 4 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató irodalom, 

slágerszöveg.   



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Igény és képesség erősítése az ízlés önálló, tudatos fejlesztésére.   

Felismerése annak, hogy az irodalom többféle regiszter magában 

foglal; a köztük való választás esztétikai-erkölcsi igényességet is 

jelent.  Az esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az 

irodalmiság változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több 

szempontot érintő megbeszélés az ízlésről, annak kontextusairól, 

alakulásáról. A művészet kultúraalkotó szerepének megfigyelése. Más 

kultúrák megismerésének igénye. Az érvelő képesség, a retorikai tudás 

továbbfejlesztése. Példával való bizonyítása, hogy az irodalom 

egyrészt folyamatos, másrészt történetileg változó hagyomány.   

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

A szórakoztató irodalom típusai, 

hatáskeltő eszközei és sajátos műfajainak 

jellemzői (pl. fantasy-irodalom, 

detektívregény, sci-fi, lektűr; 

dalszöveg).    

Az irodalom filmen; filmes 

feldolgozások.  Film- és könyvsikerek, 

divatjelenségek.    

Az irodalmi ismeretterjesztés főbb 

nyomtatott és elektronikus műfajai.  A 

választott témához kapcsolódó fogalmi 

ismeretek.   

A tanuló   

tisztában van az irodalmiság változó 

fogalmával;    

megérti az ízlés kontextuális függőségét; – 

alakul igénye és képessége az ízlés önálló 

fejlesztésére;    

fejlődik médiatudatossága, esztétikai és 

művészeti tudatossága;    

választhat műelemzést/műaján-lást egyéni   

olvasmányélményei   

/filmélményei alapján;   

a tárgykör kapcsán alkalmassá válik a 

jelenségekről /művekről szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére; egy-egy szóbeli 

témakör kifejtésére.   

Fogalmak   
ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi 

ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció.   

 

NAT témakör Életmű – József Attila 14 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama (alsó tagozat, 

memoriter is); művek az 5–8. évfolyamról (memoriter is).   



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Szerepköltészet és költői szerepek. Az esztétika hatása az önismeretre, 

a személyiség harmóniájának útjai. Igény és képesség az ízlés önálló 

fejlesztésére. Egyén és közösség viszonyrendszerének   

ellentmondásossága. Annak felismerése, hogy a társadalmi-szociális 

elkötelezettség és az egyénre vonatkozó lételemzés egyszerre van jelen 

az életműben. Az életmű főbb 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 képzelőerő, a 

képzettársítási képesség fejlesztése.    

Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, poétikai 

megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések 

megfogalmazására, vélemények, interpretációk befogadására.   

 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

József Attila életműve. A tanuló   

Pályaszakaszok, életérzések, költői 

magatartásformák (Tiszta szívvel; Tudod, 

hogy nincs bocsánat); világkép, 

költészetfelfogás Ars poetica; Thomas 

Mann üdvözlése).    

Stílusirányzatok (pl. expresszionizmus, 

szürrealizmus, Medáliák) és 

stílustendenciák (pl. újnépiesség) 

hatása.  Jellemző lírai tematika (pl. 

Külvárosi éj;   

Óda; Nem emel föl); gondolati költészet   

1932–1934 között (pl. Téli éjszaka, 

Reménytelenül; A város peremén); kései 

költészet (közéleti, pl. Levegőt; A 

Dunánál; Hazám; szerelmi, pl. Nagyon 

fáj; tragikus önsors versek, pl. Karóval 

jöttél; Talán eltűnök hirtelen. . .).   

Versszerkezetek, verstípusok, 

hangnemek, formák, témák, motívumok 

(pl. gyermek, éjszaka, külváros, bűntudat) 

gazdagsága.    

Komplex költői képek (síkváltások).    

Hatása a későbbi költészetre (pl.   

Pilinszky, Nagy László).    

A választott művekhez kapcsolódó 

fogalmi ismeretek (pl. freudizmus, 

agitatív vers, szegényember-vers, 

szonettkoszorú).    

ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; József 

Attila helyét, szerepét a magyar irodalom 

történetében; írásművészetének jellegét;  – 

műelemzések során megismeri József Attila 

jellemző lírai témáit, poétikai megoldásait;    

képes önálló versértelmezések 

megfogalmazására;    

műismereti minimuma: 5-6 mű (8. évfolyamig, 

memoriterekkel); valamint Külvárosi éj; Óda; 

Tudod, hogy nincs bocsánat és még 4-5 műve   

(memoriter is);   

képessé válik az életmű jellemzőinek   

bemutatására (legalább 12 lírai alkotás alapján); 

a műveiről szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására.   



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Fogalmak   
komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, 

önmegszólítás   

 

NAT témakör 
Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. 

században és a kortárs irodalomban 
9 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai 

kérdéseinek értelmezése   

Annak tudatosítása, hogy a modern korban ember és világ 

lehetőségeire, problémáira sokféle válasz születik, ezek megítélése és 

értékelése erkölcsi felelősséget igényel.    

A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának   

megismertetése. Művek, műrészletek feldolgozása, alkotói 

nézőpontok, látásmódok, témák, történeti, kulturális kontextusok 

megvitatása. Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a 

tanulói szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló 

feldolgozására és megosztására.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai 

kérdéseinek értelmezése   

Annak tudatosítása, hogy a modern korban ember és világ 

lehetőségeire, problémáira sokféle válasz születik, ezek megítélése és 

értékelése erkölcsi felelősséget igényel.    

A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának   

megismertetése. Művek, műrészletek feldolgozása, alkotói 

nézőpontok, látásmódok, témák, történeti, kulturális kontextusok 

megvitatása. Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a 

tanulói szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló 

feldolgozására és megosztására.   

 

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Epikus művek (szemelvények, részletek a 

kis- és nagyepikából) pl. Kafka Az 

átváltozás; Thomas Mann Mario és a 

varázsló; Bulgakov: A Mester és 

Margaríta; Camus Sziszüphos mítosza; 

Orwell 1984; Hrabal, Szolzsenyicin 

alkotásaiból és kortárs művekből.  A 

választott szerzők jellemző tematikája, 

kérdésfelvetése; formanyelvi, 

szóhasználati sajátosságai.    

Művek és adaptációik összevetése.    

Lírai alkotások (szemelvények, 

részletek).  Legalább egy lírikus 

látásmódja egy-két művének elemző 

megközelítésével (T. S.   

Eliot).    

A választott szerzőkhöz, művekhez 

kacsolódó fogalmi ismeretek (pl.   

intellektuális költészet, mitologizálás, 

mítoszregény, dokumentum-irodalom, 

parabola, egzisztencializmus).    

A tanuló   

megismeri a 20. századi irodalom néhány 

meghatározó tendenciáját;    

ismer néhány jellemző, jelentős 20. századi 

epikus művet, részletet (pl. Bulgakov, Camus, 

Faulkner, Hemingway, Hrabal, Kafka, Thomas 

Mann, Orwell, I. B. Singer, Szolzsenyicin 

alkotásaiból) és kortárs szerzők epikai és lírai 

alkotásait;    

ismeri egy kiemelkedő lírikus portréját, egy-két 

művét (pl. T. S. Eliot);    

képes önálló műértelmezések 

megfogalmazására;    

lehetőséget kap saját olvasmányélményeinek 

előadására (műbemutatás / ajánlás).   

Fogalmak   
neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum, 

montázstechnika, abszurd   

 

NAT témakör 
Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs 

drámairodalom néhány törekvése 
6 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Csehov és még egy 19. század végi szerző dramaturgiája.   

  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A színházi hatásrendszer befogadása. A társadalmi, közösségi és 

egyéni konfliktusok hátterének megértése, a morális gondolkodás és   

ítéletalkotás kortárs műveken elemzése során. Annak elfogadása, hogy 

a művekben megjelenített konfliktusok átélése, megítélése segítséget 

ad a saját életproblémák felismerésében és megoldásában. A színház 

és a dráma alakulása, jellegzetes tendenciák. A drámai történetmondás 

sajátosságai. Színház és dráma kapcsolata.   

 



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

A 20. századi és/vagy a kortárs 

drámairodalom egy-két jellemző 

tendenciája   

(pl. az epikus dráma, abszurd dráma, 

egzisztencialista dráma, groteszk színház, 

amerikai drámairodalom 

köréből).  Szemelvények, részletek 

drámai művekből, pl. Brecht Kurázsi 

mama; Beckett: Godot-ra várva; 

Dürrenmatt A fizikusok); egy szerző, mű 

középpontba állítása.    

A választott szerzőkhöz, művekhez 

kacsolódó fogalmi ismeretek (pl. epikus 

színház, elidegenítő effektusok, song, 

tézisdráma, abszurd dráma, 

példázatosság, groteszk komédia, 

paradoxon).   

A tanuló    

megismeri a 20. századi és/vagy kortárs dráma 

és színház néhány jellemző tendenciáját;  – 

elemez egy-két jelentős 20. századi vagy kortárs 

alkotást, újításaiknak (vagy a hagyomány és 

újítás kettősségének) figyelembevételével; 

bemutatja dramaturgiájuk sajátosságait;  – 

megismer néhány álláspontot a művek 

értelmezéséhez;    

lehetőség szerint megtekint egy színházi 

előadást/ felvételét, és közös elemzéssel 

értékelik az adott interpretációt;    

lehetőség szerint kidolgoznak egy-egy jelenetet 

az elemzett művekből;    

alkalmassá válik a művek értelmezéseinek 

kritikus befogadására.    

Fogalmak   Epikus színház, abszurd dráma.   

 

NAT témakör Portré – Radnóti Miklós 6 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is).    

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának 

története.    

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is).    

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának 

története.   

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Radnóti Miklós portréja.    

Életút és életmű egysége (haláltudat, 

munkaszolgálat, lágervers; idill és 

tragikum). A kor jellemzői (Járkálj csak, 

halálraítélt!), Radnóti tragédiája és költői 

magatartásformái (jóság, tiltakozás, 

lázadás, emlékezés, emberség, 

hazaszeretet, hitvesi költészet, Tétova 

óda, Jellemző műfajok, témák, 

életérzések költészetében; műveinek 

formai és stiláris sajátosságai (avantgárd, 

szabad vers, klasszicizálás stb.).    

Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga és 

legalább még egy mű alapján Nyolcadik 

ecloga. A Tajtékos ég és a bori notesz 

Razglednicák).   

A tanuló    

tisztában van Radnóti életművének jellegével; a 

költő helyével, szerepével a magyar irodalom 

történetében; Vergilius rá tett hatásával; – 

felismeri jellemző műfajait, versformáit; – 

műismereti minimuma: Nem tudhatom, Hetedik 

ecloga és még két műve;   

Radnóti kapcsán alkalmassá válik legalább 4 

alkotásának és a műveiről szóló véleményeknek, 

elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy szóbeli 

témakör kifejtésére; memoriterek 

tolmácsolására.   

Fogalmak   eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica   

 

NAT témakör 
Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky 

János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 
15 óra 

A témakör 

tanulása hozzájárul 

ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-

oktatási szakasz 

végére   

A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már 

megismert életműve vagy portréja.   

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Az erkölcs, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai 

alkotásokban. Annak belátása, hogy a magyar irodalom sokféle 

művészi törekvés egysége.    

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes 

alkotókra jellemző beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás 

összevetése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése.    

 Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és 

megosztására.    

   

  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Szabó Lőrinc költészetének jellege, pl. a 

Lóci-versek, Az Egy álmai; a Semmiért 

egészen és versciklusainak (pl. a   

Tücsökzene) néhány darabja alapján.    

A tanuló   

– tisztában van az adott 20. századi szerzők 

életművének jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében; 

Weöres Sándor költészetének tematikus 

és formai változatossága (Rongyszőnyeg 

alapján); gondolati költészete;   

szerepversei, stílusutánzatai (pl. a Psyché 

szemelvényei).    

Pilinszky János világlátásának 

tükröződése költészetében; 

alkotásmódjának, poétikai 

megoldásainak, motívumainak 

sajátosságai (a   

Harmadnapon és még egy műve alapján, 

Négysoros, Harbach 1944, Apokrif 

stb.).  Márai Sándor életműve néhány 

epikus szemelvény alapján ( Egy polgár 

vallomásai; ; esszérészlet (pl. Füves 

könyv) és lírai alkotás (Halotti beszéd) 

alapján; az emigráns léthelyzet hatása.    

Ady Endre publicisztikájából részlet (pl.   

Ismeretlen Korvin-kódex margójára,   

Kosztolányi Dezső esszérészlet (pl. 

Ábécé a fordításról és ferdítésről), Illyés 

Gyula esszérészlet Puszták népe Ottlik 

Géza:   

Iskola a határon – sok szempontú 

regényértelmezés. A választott   

szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek.   

műismereti minimum: Szabó L. , Weöres S.   

(ált. isk. is); Szabó Lőrinc egy-két műve, 

Weöres   

Sándor egy-két műve; Pilinszky János   

Harmadnapon és még egy műve;   

választhat: Márai Sándor egy-két alkotása;   

Ottlik Géza egyik műve;    

a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről 

szóló véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör 

kifejtésére (érettségi követelményrendszer); 

memoriterek tolmácsolására.   

Fogalmak   szerepvers, stílusutánzás, négysoros   

 

NAT témakör Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény 

István, Nagy László 
12 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, 

önálló feldolgozására.   
  



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 

értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására.    

Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi 

együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában szólalhat 

meg.  Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, 

szerepük a magyar irodalomban. Téma, hangnem, beszédhelyzet és 

műfaj összefüggéseinek megfogalmazása néhány jellegzetes példán. 

Egy-egy mű korabeli és mai hatása (pl. Egy mondat a zsarnokságról; 

egyperces novellák).   

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Illyés Gyula lírájának sajátosságai az Egy 

mondat a zsarnokságról és más műve 

alapján (pl. Bartók, Koszorú); az irodalmi 

szociográfia műfaja, l. Puszták népe  ( 

részletek).    

Németh László egy regénye (pl. Iszony) 

vagy egy drámája (Villámfénynél)    

Nagy László költői világa, alkotásmódja   

(pl. népiesség, hosszúénekek,   

montázstechnika, képrendszer, portrévers, 

képvers) egy-két műve alapján ( Ki viszi 

át a szerelmet; József Attila!; 

Menyegző).  Örkény István groteszk 

látásmódja néhány egyperces novella és / 

vagy a Tóték alapján. A választott 

szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek.   

A tanuló   

tisztában van az adott 20. századi szerzők 

életművének jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében;  – 

műismereti minimuma: Illyés Gyula egy 

műve;    

továbbá választhat: Németh László egy műve; 

Örkény István néhány műve; Nagy László 

egykét műve; esszérészlet Illyés Gyula, 

Németh   

László műveiből;    

a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről 

szóló véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör   

kifejtésére (érettségi követelményrendszer); 

memoriterek tolmácsolására.   

Fogalmak   
Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, hosszúének, portrévers, 

képvers, groteszk látásmód, egyperces novella.   

   

NAT témakör 

 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – 

Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából 

(választható szerzők, művek) 

10 óra   

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

A 20. századi magyar irodalom jellemzői (életművek, portrék, 

látásmódok).   



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 

értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar 

irodalom sokféleségének, határokon átnyúló egységének 

megbecsülése.  Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, 

irányzatok, csoportok, szerzők sajátosságai. A 20. század különböző 

korszakainak kulturális, irodalmi törekvései. Különböző típusú, 

terjedelmű és műfajú epikai, lírai művek, továbbá esszék elemzése, 

értelmezése.   

 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Választás alapján művek, szemelvények 

20. századi:    

– szépprózai alkotásokból, pl. Gion 

Nándor, Mészöly Miklós, Nyirő József   

(pl. Úz Bence, Kopjafák), Szabó Magda 

(pl. Abigél), Sánta Ferenc (pl. Sokan 

voltunk), Sütő András műveiből;  - 

lírikusok munkásságából, pl. Áprily   

Lajos, Dsida Jenő, Nemes Nagy Ágnes, 

Orbán Ottó, Sinka István, Szilágyi 

Domokos egy-két műve;  – értekező 

prózai művekből, esszékből, pl. Nemes 

Nagy Ágnes, Szerb Antal és mások 

műveiből, például Szabó Dezső Adyról írt 

esszéiből.    

Művelődés- és irodalomtörténeti 

tájékozódás: a nemzeti konzervatív 

irodalom, a népi írók mozgalma, a 

határon túli és emigráns irodalom.    

A választott szerzőkhöz, művekhez 

kacsolódó fogalmi ismeretek.   

A tanuló   

tisztában van a választott 20. századi szerzők 

életművének jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében;  – 

megismeri a század irodalmának néhány 

törekvését, sajátosságát (nemzeti konzervatív 

irodalom, népi írók mozgalma, határon túli 

magyar és emigráns irodalom);    

választhat műelemzést / műajánlást egyéni 

olvasmányélményei alapján;    

a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről 

szóló véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör 

kifejtésére, memoriterek tolmácsolására.   

Fogalmak   

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti 

konzervatív irodalom, parabola, intertextualitás; költői attitűd, költői 

szerep; Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns irodalom; „ötágú 

síp”. 

 

  



 

NAT témakör 
Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható 

szerzők, művek) 
13 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái   

  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 

értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására.  Annak a 

belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a körülöttünk 

levő világ megértését és megítélését.    

Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; 

a fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások értelmezése, a 

művekről szóló vélemények, elemzések mérlegelése. A kortárs 

irodalmi élet több szempontú bemutatása. Kertész Imre Sorstalanság 

című regényének feldolgozása.    

Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom 

kölcsönhatásának új jelenségei.   

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Szemelvények a kortárs szépprózai 

alkotásokból, lírai művekből, 

esszéirodalomból.    

A kortárs dráma és színház világa (egy 

választott mű elemzése).    

Irodalmi díjak és díjazottak (a Nobeldíjas: 

Kertész Imre Sorstalanság című 

regénye).    

Kortárs irodalmi élet.    

A választott szerzőkhöz, művekhez 

kacsolódó fogalmi 

ismeretek.  Tájékozódás az irodalmi és 

könyvtári adatbázisok, blogok, kritikai 

folyóiratok között.    

Önálló olvasmányválasztás szempontjai, 

indoklása, értékelése, mások 

szempontjainak értelmezése.   

A tanuló   

tisztában van a kortárs irodalomból választott 

szerzők életművének jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével;   

megismeri a kortárs irodalom néhány törekvését, 

sajátosságát, a posztmodern, digitális   

irodalom, hangoskönyv fogalmát;   

választhat műelemzést   

/műajánlást egyéni olvasmányélményei alapján; 

– értelmez egy kortárs drámai alkotást (lehetőleg 

megtekinti színházban   

/felvételről);    

információkat szerez a kortárs irodalmi életről 

(könyvünnepek, sikerkönyvek); irodalmi 

díjakról (pl. Kertész Imre Nobel-díjas 

Sorstalanság című regényéről);    

a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről 

szóló véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör 

kifejtésére, memoriterek tolmácsolására.    



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Fogalmak   
kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 

digitális közlés   

 

NAT témakör Regionális kultúra 5 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

A választott tárgyhoz kapcsolódó irodalmi ismeretek.      

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

Azonosulás a szűkebb-tágabb tájegység történeti és jelenkori 

értékeivel, a regionális kötődés erősítése. Irodalmi emlékhelyek, 

nemzeti identitás. Eligazodás, tudás- és tapasztalatszerzés a 

tájegység/település/kerület/iskola stb. kulturális, irodalmi 

hagyományairól, irodalmi emlékhelyeiről.   

 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

A régió, tájegység, település, kerület, 

iskola kulturális, irodalmi, múltbeli és 

jelen hagyományai (pl. kisebbségi 

irodalom, folklór, múzeum, színház stb.); 

az ide kötődő, ehhez kapcsolódó 

szerző(k) irodalmi műve(i).    

Irodalmi emlékhelyek (szülőház, 

emlékszoba, kiállítás, múzeum, temető, 

színház stb.).    

A választott tárgyhoz kapcsolódó fogalmi 

ismeretek.   

A tanuló   

tisztában van a tájegység / település / kerület / 

iskola stb. kulturális, irodalmi 

hagyományaival,    

ismer irodalmi emlékhelyeket;    

a tematika kapcsán alkalmassá válik egy szóbeli 

témakör kifejtésére (érettségi 

követelményrendszer).   

Fogalmak   
régió, regionalitás, hagyomány, kisebbség, nemzetiség, folklór, az 

irodalom „földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet   

 

  



 

NAT témakör Tanév végi rendszerezés, összefoglalás 8 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Korszakok, korstílusok, irodalomelméleti fogalmak   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A tanuló képes egy irodalmi művet értelmezni és a megadott 

szempontok alapján elemezni; be tud sorolni egy irodalmi művet adott 

korszakba, társít hozzá stílusirányzatot is; a motívumok és 

szimbólumok mentén globálisan látja az irodalmi alkotásokat.   

 

NAT témakör Felkészülés a szóbeli érettségi vizsga témaköreire 14 óra 

A témakör 

tanulása hozzájárul 

ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-

oktatási szakasz 

végére   

Az eddig tanult fogalmak átismétlése, rendszerezése.   

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A tanulók képesek kidolgozni a szóbeli tételeket, kiemelni a lényeget, 

összefüggéseikben látni azokat.   



 

NAT témakör Felkészülés a szóbeli érettségi vizsga témaköreire 14 óra 

A fejlesztés elvárt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén magyar 

nyelv és irodalom 

tantárgyból   

  

A tanuló felismeri és értő módon használja a tömegkommunikációs, 

illetve az audiovizuális, informatikai alapú szövegeket. Az értő, 

kritikus befogadáson kívül önálló szövegalkotás néhány   

publicisztikai, audiovizuális és informatikai hátterű műfajban, a képi 

elemek, lehetőségek és a szöveg összekapcsolásában rejlő közlési 

lehetőségek kihasználásával.    

Követelmény a szövegelemzési, szövegértelmezési jártasság a tanult 

leíró nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek 

alkalmazásával és az elemzés kiterjesztése a szépirodalmi szövegek 

mellett a szakmai-tudományos, publicisztikai, közéleti   

(audiovizuális, informatikai alapú) szövegek feldolgozására, 

értelmezésére is.    

A tanuló rendszeresen használja a könyvtárat, a különféle (pl.   

informatikai technológiákra épülő) információhordozók használata, 

annak a képességnek elsajátítása, hogy kellő problémaérzékenységgel, 

kreativitással és önállósággal igazodjanak el az információk világában; 

értelmesen és értek teremtően tudjanak élni az önképzés 

lehetőségeivel.    

Bizonyítja különféle szövegek megértését, a szöveg felépítésére, 

grammatikai jellemzőire, témahálózatára, tagolására irányuló 

elemzéssel.    

Képes olvasható, rendezett írásra.    

Szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja a 

megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a 

művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 

nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és értelmezni az attól eltérő 

nyelvváltozatokat.    

A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra (pl. 

önéletrajz, motivációs levél).    

Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit.    

Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a 

grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, 

helyesírási jelenségek önálló fölismerését, a tanultak tudatos 

alkalmazását.    

Átfogó ismerettel bír a nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a 

nyelvi állandóság és változás folyamatáról. Anyanyelvi műveltségének 

fontos összetevője a tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, 

rokonságáról, történetének főbb korszakairól; a magyar nyelv és a 

magyar művelődés kapcsolatának tudatosítása.  Képes memoriterek 

szöveghű tolmácsolására, tudatos, kifejező szövegmondással.    

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, 

értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem 

irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e 

képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli 

műfajokban.  Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, 

poétikai jellemzőinek megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, 

megközelítési módokat.    



 

NAT témakör Felkészülés a szóbeli érettségi vizsga témaköreire 14 óra 

Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben 

megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, 

motivációkat, magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló 

értékelésére.    

Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával 

történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek 

tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert 

jelenségek értelmezésére, következtetések 

megfogalmazására.  Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott 

lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai megoldásaiban, 

kompozíciós eljárásaiban.    

Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az 

olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, 

maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.    

Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, 

követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények 

megértésére, újrafogalmazására.    

Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására 

írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.    

Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és 

stílusirányzatok sajátosságait.    

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, 

erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.    

Be tud mutatni műveket, alkotókat a 20. század magyar és 

világirodalmából, továbbá a kortárs irodalomból.    

Írásban és szóban egyaránt bizonyítani tudja alkotói pályaképek 

ismeretét, az alkotói pálya jelentős tényeinek, a művek tematikai, 

formabeli változatosságának bemutatásával.    

Felismeri különböző alkotók hatását az irodalmi hagyományban, ezzel 

összefüggésben képes művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerése 

és értékelése, az evokáció, az intertextualitás példáinak bemutatására. 

Képes különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai 

szempontú értelmezésére, összevetésére 

 

  



 

Angol nyelv  

   A tantárgy heti óraszáma   A tantárgy éves óraszáma    

9-11. évfolyam  5  180  

10-11. évfolyam 4 144 

12. évfolyam  2  62  

9. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

180 óra  

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society   33 óra  

Environment and nature   17 óra  

School and education   8 óra  

Holidays, travelling, tourism   8 óra  

Public matters, entertainment   17 óra  

English and language learning   17 óra  

Intercultural topics   8 óra  

Cross-curricular topics and activities   13 óra  

Current topics and issues   16 óra  

Science and technology, Communication   8 óra  

Gaining and sharing knowledge   25 óra  

Revision, practice, projects  10 óra  

 

NAT témakör  
Personal topics: family relations, lifestyle, people and 

society 
33 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő rövid jellemzésével;  

Leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, 

elvontabb témákban;  

Érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával;  

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát;  

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket;  



 

NAT témakör  
Personal topics: family relations, lifestyle, people and 

society 
33 óra  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben;  

A társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 

lezárja azt, akár ismeretlen beszélgetőtárs esetében is;  

Előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési 

körének megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;   

A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit;  

A tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

élethelyzetekben megfelelően alkalmazza;  

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban 

és írásban;  

Szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

tartalmakat valós nyelvi interakciók során;  

A társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban 

bekapcsolódik az érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes 

tématartományon belül;  

A mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek 

széles körében tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, 

és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett célnyelvi kérdésekre;  

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi 

eszközök széles körének használatával;  

Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: acquaintances, family relations, friends, famous people  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: immediate and wider environment, places to spend 

freetime  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: parts of the house/flat, furnishings, appliances, clothes and 

accessories   

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: holidays, school and family celebrations   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: hobbies, freetime activities, healthy eating, keeping fit, 

going to the doctor’s, doing chores  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: extended family, social relations, clothes and fashion, 

relationships, common illnesses, traditional treatments, positive-

negative characteristics  

Személyes élethez tartozó információk átadása   



 

NAT témakör  
Personal topics: family relations, lifestyle, people and 

society 
33 óra  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata  

Interakció a személyes tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval   

Közeli és távoli rokonok  

Kedvenc rokonaim - miért?  

Névadási szokások a családon belül   

Érdekes családi történetek a múltból  

Jövőképem (plakát, prezentáció)  

Példaképem, ill.egy híres ember élete  

Internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban  

Különbségek, hasonlóságok  

’Close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’  

Szerepek a családon belül  

A fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban  

A felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más?  

Vitafórum   

Pl. Tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in middle 

aged people? What is it that middle aged people find most irritating in teenagers?)  

Szerepjáték:   

Pl. Az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző 

szakemberekkel  

Prezentáció készítése:   

Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek  

Közvélemény kutatás:   

Hobbik, érdeklődési körök  

  

NAT témakör  Environment and nature 17 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket;  

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;   

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi 

eszközökkel, felkészülést követően;  



 

NAT témakör  Environment and nature 17 óra  

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;  

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben 

megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket;  

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: animals, plants   

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: nature, home, city/town/village/countryside  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: natural disasters, nature protection campaigns  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: nature protection, animal protection, keeping pets, saving 

natural resources   

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: natural phenomena, weather and climate, seasons   

A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk 

átadása  

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos 

tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Internetes kutatás:   

Veszélyeztetett állatok  

Eltűnő növények  

Nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon  

A tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben  

Kiselőadás/prezentáció készítése:   

Veszélyben a földünk  

A klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai  

A nemzeti parkok és állatkertek feladatai  

Mennyire egészséges lakóhelyem környezete?  

Vitafórum:   

Hasznosak-e az állatkertek?  

Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban?  

Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése  

  

NAT témakör  School and education 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári 

magyarázatokat a nyelvórákon;  

A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit;  



 

NAT témakör  School and education 8 óra  

Részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő 

nyelvórai tevékenységekben;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart akár önállóan, akár ikt-eszközök 

segítségével, felkészülést követően;  

A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;  

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban;  

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát;  

Alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok 

megoldása során;  

Alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása 

során;  

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott 

szövegeket;  

Visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt 

folyamatosan és érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan 

összefűzve;  

Váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és 

történésekre jellemzően célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai 

szituációkban.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: school staff  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: educational institutions, parts of school buildings   

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: objects used for studying in and outside school  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: school festivals, school traditions, events, extracurricular 

opportunities for language learning/use of language  

A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: 

Educational systems in Hungary and in the UK   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: learning, extracurricular use of language, social events, 

keeping traditions  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: school subjects, knowledge, language learning targets, 

different ways of learning   

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg 

felhasználása a nyelvi fejlesztő tevékenységek során  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és 

szóban a nyelvi fejlesztő tevékenységek során.  



 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Egyéni kutatás és képes beszámoló:  

Régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik  

A magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása  

Csoportmunka / projekt:   

Egy osztályprogram megtervezése  

’Az ideális iskola’ jellemzői  

Kisfilm készítése: „Our School”  

Internetes kutatómunka: - képes beszámolók  

Érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban   

Vitafórum:  

Hasznos-e az iskolai egyenruha?   

Jó dolog-e a bentlakásos iskola?  

Milyen a jó tanár?  

Íráskészség fejlesztése:   

Beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére  

Panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

  

NAT témakör  Holidays, travelling, tourism 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket;  

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, 

felkészülést követően;   

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: tourists, tour guides  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: types of accommodation, destinations, sights, places of 

interests both in Hungary and around the world   



 

NAT témakör  Holidays, travelling, tourism 8 óra  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: monuments, exhibits, travel documents, tickets, means of 

transport, objects used while travelling, forms, brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: holidays in Hungary and abroad  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: preparing, planning a trip, sightseeing, city tour  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: self-organized and package holidays, cultural differences, 

effects of tourism on people and economy  

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk 

átadása  

Interakció az utazás és turizmus tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Fogalmak  

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:   

Híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban  

Híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon  

Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven   

’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése  

Felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése  

Internetes kutatás  

Érdekes, szokatlan szállások  

Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban  

Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!   

Felmérés készítése az osztályban:  

Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont?  

Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? Hegyvidék? Stb.)  

Vitafórum  

Egyéni vagy társasutazás?  

Üdülés vagy aktív nyaralás?  

Szituációs játék   

Szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés,  

’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turista csoport’  

Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről  

  

NAT témakör  Public matters, entertainment 17 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát;  

Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket 

tanórán kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra;  



 

NAT témakör  Public matters, entertainment 17 óra  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben;  

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra;  

Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, 

és azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel;  

Írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már 

elvontabb témákban;  

Összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági 

tartalmak lényegét röviden és érthetően;  

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget;   

Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz;  

Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír;  

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: relevant members of the public sector and civil service, 

tourists  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: cultural institutions, restaurants, hotels, national and 

international attractions/sights, city life/country life   

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: cultural events, ways of entertainment   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: services, giving directions, giving information, presenting 

sights  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: hobbies, entertainment, culture  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmak megismerése: free time activities, hobbies, arts and cultural 

events, concerts, sports, books, apps, media, computer games  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi 

szövegek, filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás 

céljára  

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, 

cseréje  

Interakció a közéleti tématartományban.  

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Kutatómunka  

Külföldi kulturális események megismerése, bemutatása  

Hazai fesztiválok bemutatása, értékelése  

Kiállítások, érdekes múzeumok  

Projekt munka  

Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?   

Mi szórakoztat minket?  

Vitakészség fejlesztése  

 Vidéki-városi élet előnyei és hátrányai  

’Mozik’ – kellenek még?  

Az olvasás szerepe a 21. Században  

Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje?  

Íráskészség fejlesztése:   

Brossúrák, adatlapok kitöltése  

Film/könyv ajánló brossúra készítése  

Plakátok, szórólapok hirdetések készítése  

Egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése  

Egy rövid angol novella órai feldolgozása  

  

NAT témakör  English and language learning 17 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;  

Nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a 

célnyelvvel;  

Céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik;  

Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;  

Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;  

Egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését 

nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére;  

Körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem 

ismeri;   

Ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az 

ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is 

tartalmazó mondat jelentését;  

Félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a 

problémát;   

A kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva 

újrakezdi a mondandóját;  

A társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a 

rendelkezésére álló nyelvi és stratégiai eszközöket;  

Nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat;  

A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások 

követésével céljainak megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez 

ki;  

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével;  
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Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert 

témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket;  

Használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére;  

Hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása 

fejlesztése érdekében;  

Megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára;  

Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok 

megoldása során is törekszik a célnyelvi kommunikációra;  

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban;  

Törekszik releváns digitális tartalmak használatára 

beszédkészségének, szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése 

céljából;  

Használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést;  

Összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető 

leírást ad vagy nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is 

elbeszél;  

A szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt használ.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és 

intonációt;  

Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ 

nyelvtudása fejlesztésére;  

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár 

egyszerűbb irodalmi – szöveg tartalmát;  

A szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló 

ismeretlen szavak jelentését;  

Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki 

magának;  

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket;  

Kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek 

jelentését az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó témákban;  

Nyelvi haladását fel tudja mérni;  

Hibáit az esetek többségében is tudja javítani.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére   

Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán  

Internetes kutatás és beszámoló   

Új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról  

A magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról   

A dialektusokról  

Kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai  

Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése  

’Osztálykönyvtár’  

Évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása   



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Íráskészség fejlesztése  

Cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat  

Angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul  

 

 NAT témakör  Intercultural topics 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában;  

Ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját 

anyanyelvi és a célnyelvi közösség szokásai, értékei, attitűdjei és 

meggyőződései között;  

Felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi 

változatok között;  

Tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban;  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket 

magabiztosan használja.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and 

traditions in the different countries  

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and 

culture, traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local 

language, tourist attractions  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása  

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása  

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Projektmunka:  

A hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában  

A falvak szerepe manapság a két országban  

Miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon?  

Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért?  

Internetes kutatómunka  

A labdajátékok eredete és elterjedése/változatai  

Hollywood története és magyar vonatkozásai  

Prezentáció  

Karácsony ünneplése a világ országaiban  

A magyar történelem egy kiemelkedő eseménye   

Játék:  

Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás?  

Kvíz különböző országok étkezési szokásairól  

Kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba  

Vitafórum  

Mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban?  

  



 

NAT témakör  Cross-curricular topics and activities 13 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, 

és azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel;  

Használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott 

tartalmakból  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre 

jellemző, életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból  

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Projekt munka (egyéni)  

Szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához  

Egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése  

(Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről  

Vitafórum  

Melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben?  

Kell-e a mindennapos testnevelés?  

Fontos-e a zene és a tánc?  

Kell-e könyvet olvasnia a 21. Század fiataljának?  

Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása?  

Játék  

Szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb 

lista?  

Történelmi események modellezése szerepjátékkal  

  

NAT témakör  Current topics and issues 16 óra  

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;  

Megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és 

nemzetközi hírek, események lényegét.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és 

használata célnyelven  

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven  



 

NAT témakör  Current topics and issues 16 óra  

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, 

szórakozásra.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Videók megtekintése   

Hírműsorok   

Aktuális eseményekről szóló tudósítások  

Riportok  

Szerepjáték  

’Néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás  

Tv interjú készítése egy híres emberrel (pl. Sportolóval)   

Internetes kutatómunka  

Egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról  

Szókincsfejlesztés a média világához  

Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv  

A szalagcímek nyelvezete  

Az újságcikkek stílusa szerkezete  

Különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében   

  

NAT témakör  Science and technology, Communication 8 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket;  

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, 

felkészülést követően;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját;  

Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben 

megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket;  

Megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.  



 

NAT témakör  Science and technology, Communication 8 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: basic objects used by everyday people household gadgets, 

mobile phones, computers, internet   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: using technology in everyday life, using technology for 

studying or for work  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: internet, social networks  

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika 

tématartományban  

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…   

A közlekedést  

A házimunkát   

Az oktatást?  

A kommunikációt?  

A világ internet nélkül?  

Internetes kutatómunka és prezentáció  

A világ legfontosabb találmányai  

A kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben  

A tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

„Én és a telefonom”   

Vitafórum   

Az internet jövője  

Mire jó a virtuális valóság?   

Haladás-e minden változás?  

A közösségi média előnyei és hátrányai  

  

NAT témakör  Gaining and sharing knowledge 25 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során;  

Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;  

Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben;  

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra;  



 

NAT témakör  Gaining and sharing knowledge 25 óra  

Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének 

megfelelő, rövid olvasott vagy hallott szövegeket;  

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket;  

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése  

Információ megosztása angol nyelven.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Projektmunka (egyéni vagy csoportos)  

Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak  

Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban  

Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban  

Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)   

  

 

  



 

10. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

144 óra  

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society   27 óra  

Environment and nature   13 óra  

School and education   7 óra  

Holidays, travelling, tourism   7 óra  

Public matters, entertainment   13 óra  

English and language learning   13 óra  

Intercultural topics   7 óra  

Cross-curricular topics and activities   10 óra  

Current topics and issues   13 óra  

Science and technology, Communication   7 óra  

Gaining and sharing knowledge   20 óra  

Revision, practice, projects  7 óra  

  

NAT témakör  
Personal topics: family relations, lifestyle, people and 

society 
27 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő rövid jellemzésével;  

Leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, 

elvontabb témákban;  

Érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával;  

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát;  

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben;  

A társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 

lezárja azt, akár ismeretlen beszélgetőtárs esetében is;  

Előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési 

körének megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;   

A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit;  

A tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

élethelyzetekben megfelelően alkalmazza;  

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban 

és írásban;  

Szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

tartalmakat valós nyelvi interakciók során;  



 

NAT témakör  
Personal topics: family relations, lifestyle, people and 

society 
27 óra 

A társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban 

bekapcsolódik az érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes 

tématartományon belül;  

A mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek 

széles körében tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, 

és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett célnyelvi kérdésekre;  

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi 

eszközök széles körének használatával;  

Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: acquaintances, family relations, friends, famous people  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: immediate and wider environment, places to spend 

freetime  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: parts of the house/flat, furnishings, appliances, clothes and 

accessories   

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: holidays, school and family celebrations   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: hobbies, freetime activities, healthy eating, keeping fit, 

going to the doctor’s, doing chores  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: extended family, social relations, clothes and fashion, 

relationships, common illnesses, traditional treatments, positive-

negative characteristics  

Személyes élethez tartozó információk átadása   

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata  

Interakció a személyes tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval   

Közeli és távoli rokonok  

Kedvenc rokonaim - miért?  

Névadási szokások a családon belül   

Érdekes családi történetek a múltból  

Jövőképem (plakát, prezentáció)  

Példaképem, ill.egy híres ember élete  

Internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban  

Különbségek, hasonlóságok  

’Close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Szerepek a családon belül  

A fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban  

A felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más?  

Vitafórum   

Pl. Tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in middle 

aged people? What is it that middle aged people find most irritating in teenagers?)  

Szerepjáték:   

Pl. Az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző 

szakemberekkel  

Prezentáció készítése:   

Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek  

Közvélemény kutatás:   

Hobbik, érdeklődési körök  

  

NAT témakör  Environment and nature 13 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket;  

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;   

Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi 

eszközökkel, felkészülést követően;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben 

megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: animals, plants   

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: nature, home, city/town/village/countryside  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: natural disasters, nature protection campaigns  



 

NAT témakör  Environment and nature 13 óra 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: nature protection, animal protection, keeping pets, saving 

natural resources   

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: natural phenomena, weather and climate, seasons   

A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk 

átadása  

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos 

tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Internetes kutatás:   

Veszélyeztetett állatok  

Eltűnő növények  

Nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon  

A tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben  

Kiselőadás/prezentáció készítése:   

Veszélyben a földünk  

A klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai  

A nemzeti parkok és állatkertek feladatai  

Mennyire egészséges lakóhelyem környezete?  

Vitafórum:   

Hasznosak-e az állatkertek?  

Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban?  

Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése  

  

NAT témakör  School and education 7 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári 

magyarázatokat a nyelvórákon;  

A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit;  

Részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő 

nyelvórai tevékenységekben;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart akár önállóan, akár ikt-eszközök 

segítségével, felkészülést követően;  

A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;  

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban;  

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát;  

Alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok 

megoldása során;  



 

NAT témakör  School and education 7 óra 

Alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása 

során;  

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott 

szövegeket;  

Visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt 

folyamatosan és érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan 

összefűzve;  

Váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és 

történésekre jellemzően célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai 

szituációkban.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: school staff  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: educational institutions, parts of school buildings   

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: objects used for studying in and outside school  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: school festivals, school traditions, events, extracurricular 

opportunities for language learning/use of language  

A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: 

Educational systems in Hungary and in the UK   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: learning, extracurricular use of language, social events, 

keeping traditions  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: school subjects, knowledge, language learning targets, 

different ways of learning   

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg 

felhasználása a nyelvi fejlesztő tevékenységek során  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és 

szóban a nyelvi fejlesztő tevékenységek során.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Egyéni kutatás és képes beszámoló:  

Régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik  

A magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása  

Csoportmunka / projekt:   

Egy osztályprogram megtervezése  

’Az ideális iskola’ jellemzői  

Kisfilm készítése: „Our School”  

Internetes kutatómunka: - képes beszámolók  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban   

Vitafórum:  

Hasznos-e az iskolai egyenruha?   

Jó dolog-e a bentlakásos iskola?  

Milyen a jó tanár?  

Íráskészség fejlesztése:   

Beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére  

Panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

  

NAT témakör  Holidays, travelling, tourism 7 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket;  

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, 

felkészülést követően;   

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: tourists, tour guides  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: types of accommodation, destinations, sights, places of 

interests both in Hungary and around the world   

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: monuments, exhibits, travel documents, tickets, means of 

transport, objects used while travelling, forms, brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: holidays in Hungary and abroad  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: preparing, planning a trip, sightseeing, city tour  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: self-organized and package holidays, cultural differences, 

effects of tourism on people and economy  



 

NAT témakör  Holidays, travelling, tourism 7 óra  

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk 

átadása  

Interakció az utazás és turizmus tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:   

Híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban  

Híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon  

Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven   

’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése  

Felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése  

Internetes kutatás  

Érdekes, szokatlan szállások  

Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban  

Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!   

Felmérés készítése az osztályban:  

Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont?  

Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? Hegyvidék? Stb.)  

Vitafórum  

Egyéni vagy társasutazás?  

Üdülés vagy aktív nyaralás?  

Szituációs játék   

Szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés,  

’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turista csoport’  

Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről  

  

NAT témakör  Public matters, entertainment 13 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát;  

Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket 

tanórán kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben;  

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra;  

Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, 

és azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel;  

Írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már 

elvontabb témákban;  

Összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági 

tartalmak lényegét röviden és érthetően;  

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget;   



 

NAT témakör  Public matters, entertainment 13 óra 

Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz;  

Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír;  

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: relevant members of the public sector and civil service, 

tourists  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: cultural institutions, restaurants, hotels, national and 

international attractions/sights, city life/country life   

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: cultural events, ways of entertainment   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: services, giving directions, giving information, presenting 

sights  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: hobbies, entertainment, culture  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmak megismerése: free time activities, hobbies, arts and cultural 

events, concerts, sports, books, apps, media, computer games  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi 

szövegek, filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás 

céljára  

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, 

cseréje  

Interakció a közéleti tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Kutatómunka  

Külföldi kulturális események megismerése, bemutatása  

Hazai fesztiválok bemutatása, értékelése  

Kiállítások, érdekes múzeumok  

Projekt munka  

Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?   

Mi szórakoztat minket?  

Vitakészség fejlesztése  

 Vidéki-városi élet előnyei és hátrányai  

’Mozik’ – kellenek még?  

Az olvasás szerepe a 21. Században  

Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje?  

Íráskészség fejlesztése:   

Brossúrák, adatlapok kitöltése  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Film/könyv ajánló brossúra készítése  

Plakátok, szórólapok hirdetések készítése  

Egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése  

Egy rövid angol novella órai feldolgozása  

  

NAT témakör  English and language learning 13 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;  

Nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a 

célnyelvvel;  

Céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik;  

Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;  

Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;  

Egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését 

nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére;  

Körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem 

ismeri;   

Ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az 

ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is 

tartalmazó mondat jelentését;  

Félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a 

problémát;   

A kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva 

újrakezdi a mondandóját;  

A társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a 

rendelkezésére álló nyelvi és stratégiai eszközöket;  

Nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat;  

A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások 

követésével céljainak megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez 

ki;  

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;  

Használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére;  

Hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása 

fejlesztése érdekében;  

Megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára;  

Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok 

megoldása során is törekszik a célnyelvi kommunikációra;  

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban;  

Törekszik releváns digitális tartalmak használatára 

beszédkészségének, szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése 

céljából;  

Használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést;  



 

NAT témakör  English and language learning 13 óra 

Összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető 

leírást ad vagy nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is 

elbeszél;  

A szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt használ.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és 

intonációt;  

Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ 

nyelvtudása fejlesztésére;  

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár 

egyszerűbb irodalmi – szöveg tartalmát;  

A szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló 

ismeretlen szavak jelentését;  

Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki 

magának;  

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket;  

Kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek 

jelentését az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó témákban;  

Nyelvi haladását fel tudja mérni;  

Hibáit az esetek többségében is tudja javítani.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére   

Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán  

Internetes kutatás és beszámoló   

Új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról  

A magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról   

A dialektusokról  

Kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai  

Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése  

’Osztálykönyvtár’  

Évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása   

Íráskészség fejlesztése  

Cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat  

Angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul  

  

  



 

NAT témakör  Intercultural topics 7 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában;  

Ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját 

anyanyelvi és a célnyelvi közösség szokásai, értékei, attitűdjei és 

meggyőződései között;  

Felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi 

változatok között;  

Tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban;  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket 

magabiztosan használja.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and 

traditions in the different countries  

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and 

culture, traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local 

language, tourist attractions  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása  

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása  

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Projektmunka:  

A hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában  

A falvak szerepe manapság a két országban  

Miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon?  

Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért?  

Internetes kutatómunka  

A labdajátékok eredete és elterjedése/változatai  

Hollywood története és magyar vonatkozásai  

Prezentáció  

Karácsony ünneplése a világ országaiban  

A magyar történelem egy kiemelkedő eseménye   

Játék:  

Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás?  

Kvíz különböző országok étkezési szokásairól  

Kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba  

Vitafórum  

Mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban?  

 

NAT témakör  Cross-curricular topics and activities 10 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  



 

Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, 

és azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel;  

Használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott 

tartalmakból  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre 

jellemző, életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból  

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Projekt munka (egyéni)  

Szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához  

Egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése  

(Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről  

Vitafórum  

Melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben?  

Kell-e a mindennapos testnevelés?  

Fontos-e a zene és a tánc?  

Kell-e könyvet olvasnia a 21. Század fiataljának?  

Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása?  

Játék  

Szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb 

lista?  

Történelmi események modellezése szerepjátékkal  

  

NAT témakör  Current topics and issues 13 óra 

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;  

Megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és 

nemzetközi hírek, események lényegét.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és 

használata célnyelven  

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven  

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, 

szórakozásra.  

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Videók megtekintése   

Hírműsorok   

Aktuális eseményekről szóló tudósítások  

Riportok  

Szerepjáték  

’Néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás  

Tv interjú készítése egy híres emberrel (pl. Sportolóval)   

Internetes kutatómunka  

Egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról  

Szókincsfejlesztés a média világához  

Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv  

A szalagcímek nyelvezete  

Az újságcikkek stílusa szerkezete  

Különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében   

  

NAT témakör  Science and technology, Communication 7 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket;  

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, 

felkészülést követően;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját;  

Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben 

megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket;  

Megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: basic objects used by everyday people household gadgets, 

mobile phones, computers, internet   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: using technology in everyday life, using technology for 

studying or for work  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: internet, social networks  



 

NAT témakör  Science and technology, Communication 7 óra 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika 

tématartományban  

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…   

A közlekedést  

A házimunkát   

Az oktatást?  

A kommunikációt?  

A világ internet nélkül?  

Internetes kutatómunka és prezentáció  

A világ legfontosabb találmányai  

A kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben  

A tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

„Én és a telefonom”   

Vitafórum   

Az internet jövője  

Mire jó a virtuális valóság?   

Haladás-e minden változás?  

A közösségi média előnyei és hátrányai  

  

NAT témakör  Gaining and sharing knowledge 20 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során;  

Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;  

Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben;  

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra;  

Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének 

megfelelő, rövid olvasott vagy hallott szövegeket;  

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket;  

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése  

Információ megosztása angol nyelven.  



 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Projektmunka (egyéni vagy csoportos)  

Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak  

Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban  

Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban  

Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)   

  

  



 

11. évfolyam  

A témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök  
Óraszám  

144 óra  

Personal topics: family relations, lifestyle  12 óra  

Environment and nature   9 óra  

Holidays, travelling, tourism   8 óra  

Public matters, entertainment   8 óra  

English and language learning   12 óra  

Intercultural topics   12 óra  

Cross-curricular topics and activities   12 óra  

Current topics and issues   12 óra  

Science and technology, Communication   8 óra  

People and society  8 óra  

Financial matters  8 óra  

Career and employment  8 óra  

Gaining and sharing knowledge   12 óra  

Final exam preparation, revision, practice, projects  15 óra  

  

NAT témakör  Personal topics: family relations, lifestyle 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési 

körén túlmutató vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;  

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

akár anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára 

kevésbé ismert témákban és szituációkban is;  

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget;  

Értelmezi az összefüggéseket;  

Megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;  

Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár 

elvontabb témájú írott szövegekben;  

Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt a személyes 

tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is;  

Érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

Érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

A nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

élethelyzetekben megfelelően alkalmazza;  



 

NAT témakör  Personal topics: family relations, lifestyle 12 óra  

Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi 

eszközök széles körének használatával;  

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban 

és írásban;  

Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja;  

Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait 

igyekszik kompenzálni;  

Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó 

nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő 

szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban.  

  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: acquaintances, family relations, different generations 

within the family, love and marriage, friends, famous people, role 

models, healthcare personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: immediate and wider environment, workplace, healthcare 

facilities, places to spend freetime  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: parts of the house/flat, furnishings, appliances, basic 

objects used for treating illnesses and keeping fit, clothes and 

accessories   

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: holidays, school and family celebrations, sports, sport 

events, illnesses  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: daily routine, habits, healthy eating, eating in different 

places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, going to the doctor’s, 

household duties, doing chores, doing the garden and taking care of 

everyday responsibilites   

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: extended family, welfare, social relations, clothes and 

fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), 

positive and negative characteristics, personal success and failure, 

future plans  

Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a személyes tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Internetes kutatás:  

A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…)  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt?  

A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán  

Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma  

Szerepjáték:   

Orvosi ellátás igénybevétele  

 Ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése  

Önálló szövegalkotás  

 Életem 15 év múlva   

Híres személyiségek, mint példaképek  

Vitafórum  

 Az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai  

’A házasságok az égben köttetnek’  

Vannak-e még családi példaképek?  

 

NAT témakör  Environment and nature 9 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről 

a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;  

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

akár anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában számára 

kevésbé ismert témákban és szituációkban is;  

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;  

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos 

csatornákon;  

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár 

elvontabb témájú írott szövegekben;  

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt a környezeti 

tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is;  

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja;  

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait 

igyekszik kompenzálni;  

környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében 

hatékonyan ad át és cserél információt;  

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban 

megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban 

megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi 

eszközökkel alkot szöveget szóban és írásban;  

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó 

nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő 

szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban;  



 

NAT témakör  Environment and nature 9 óra  

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;  

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában;  

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;  

értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket;  

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben;  

véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: animals, plants, environmental protection personnel   

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: nature, home, city/town/village/countryside, geographical 

places, continents, space, the Earth  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: natural disasters, nature protection campaigns   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: nature protection, animal protection, keeping pets, saving 

natural resources, volunteering  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: natural phenomena, maintaining the environment, 

sustainability, weather and climate, seasons, recycling and reusing  

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a környezeti tématartományban.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével  

Természeti kincsek Magyarországon  

Mindennapi természetvédelem  

Csoportos projektmunka   

A hulladék újrahasznosítás lehetőségei   

Kutatómunka az interneten  

Alternatív energiaforrások  

Globális felmelegedés  

A föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik   



 

 

NAT témakör  Holidays, travelling, tourism 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, 

utazás, turizmus tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó 

szövegekben;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben;  

Véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: tourists, tour guides, public service personnel   

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: types of accommodation, destinations, sights, places of 

interests, public service offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: monuments, exhibits, travel documents, means of 

transport, objects used while travelling, forms, brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: holidays in Hungary and abroad, festivals  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: preparing, planning, organizing a trip, sightseeing, guided 

tours   

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: self-organized and package holidays, currencies, cultural 

differences, effect of tourism on people and economy, new areas in 

tourism: wellness, language learning  

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Szerepjáték   

Telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Önálló projektmunka   

Prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről   

Plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről  

Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről  

Csoportos projektmunka  

Film készítése lakóhelyem nevezetességeiről  

Kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)   

Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra  

Vitafórum  

A turizmus pozitív és negatív hatásai  

Olcsók-e az olcsó repülőjáratok?  

 

NAT témakör  Public matters, entertainment 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos eseményről a cselekmény, a körülmények, 

az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő 

összetettebb, részletes és világos jellemzésével;  

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is;  

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában;  

Megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a 

beszélők véleményét is;  

Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos 

csatornákon;  

Megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással 

kapcsolatos tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben;  

Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve 

információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is;  

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi 

kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat a 

természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és nyelvi 

háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;  

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra;  

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel;  

Nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségeket.  



 

NAT témakör  Public matters, entertainment 8 óra  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: members of the public sector and civil service   

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: cultural institutions, public offices, restaurants, hotels, 

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: administration, services, giving directions, giving 

information, presenting sights  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: hobbies, entertainment, culture, services  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmak alkalmazása: free time activities, hobbies, arts and cultural 

events, concerts, films, books, computer games, sports, applications, 

media  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára  

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 

átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Internetes kutatómunka  

Kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban  

Egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása   

Szerepjáték  

Útbaigazítás kérése és adása  

Vitafórum  

GPS vagy útbaigazítás?  

Kidobhatjuk már a papír térképeket?  

Az e-könyvek előnyei és hátrányai  

 

NAT témakör  English and language learning 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat 

nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére;  

Hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban 

kompenzálja, javítja a tanult stratégiák felhasználásával;  

Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;  

Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;  



 

Használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére;  

Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok 

megoldása során is törekszik a célnyelvi kommunikációra;  

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban;  

Törekszik releváns digitális tartalmak használatára 

beszédkészségének, szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése 

céljából;  

A legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján 

kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen 

szavakat is tartalmazó mondat jelentését;  

A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások 

követésével érzéseit és beszédszándékait világosan és érthetően fejezi 

ki;  

A szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy 

digitális segédeszközt, szótárt;   

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a 

természeteshez közelítő célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével;  

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert 

témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket.   

Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő 

kiejtést, beszédtempót és intonációt;  

Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ 

nyelvtudása fejlesztésére;  

Megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó 

szóbeli közléseket;  

Hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat;  

Elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;   

Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki 

magának;  

Céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, 

módokat;  

Nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja;  

Hibáit általában önállóan is tudja javítani;  

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli 

nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeket;  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: language skills, language learning strategies, languages, 

accents and dialects, autonomous learning  

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az 

ismert nyelvi elemekben  

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése  

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony 

alkalmazása.  

 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Egyéni projekt  

2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása  

Egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése  

Interaktív térképek használata   

Ismerkedés célnyelvi dialektusokkal  

Ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal  

Csoportmunka  

Szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása  

Szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz  

Prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól  

Vitafórum  

Miért halványulnak el a dialektusok?  

Internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni?  

 

NAT témakör  Intercultural topics 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és 

akár formális kommunikációjában;  

Ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb 

vonásait;  

Interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is 

megfelelő kommunikációt folytat írásban és szóban;  

Megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi 

változatok között;  

Alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában;  

Szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is 

megfelelő kommunikációt folytasson;  

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját 

hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a 

magyar értékek átadására képessé válik;  

Tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban;  

Ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat 

és különbségeket;  

Tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző 

alapvető érintkezési és udvariassági szokásokat;  

Átadja célnyelven a magyar értékeket;  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket 

magabiztosan használja.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and 

traditions  

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and 

culture, traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local 

language, tourist attractions, arts, history, literature  



 

NAT témakör  Intercultural topics 12 óra  

Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete  

Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és 

alkalmazása   

Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, 

folyamatainak ismerete célnyelven   

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása  

Célnyelvi kultúráról információk átadása  

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása  

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti 

jellemzőkről.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Projektmunka   

Magyarország rövid történelme  

Anglia rövid történelme  

A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai   

Hagyományok és szokások egy célnyelvi országban   

Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban  

Miért vált az angol világnyelvvé?  

Internetes kutatómunka   

Egy célnyelvi ország gasztronómiája   

Magyar receptek angol interpretálása  

Milyen más nyelvek találhatók az egyesült királyságban?  

Egy angol történelmi film megtekintése   

Vitafórum  

Fontos-e a hagyományok életben tartása  

Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése?  

Miben hasznos a globalizáció?   

Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés?  

 

NAT témakör  Cross-curricular topics and activities 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven;  

Használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott 

tartalmakból.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre 

jellemző, életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból  

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.  

 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Egyéni projektmunka  

a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása  

poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről  

Vitafórum  

a humán vagy a reál műveltség a fontos?  

  

NAT témakör  Current topics 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó 

szituációkban;  

Felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket 

ismeretszerzésre és szórakozásra.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata 

célnyelven  

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven  

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, 

szórakozásra.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Pármunka   

Célnyelvi sajtótermékek felkutatása   

Angol sajtótermékek fajtái  

Angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni  

Aktuális hírek olvasása  

Az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban  

Osztálymunka  

Angol nyelvű híradó rendszeres nézése  

Iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

  

NAT témakör  Science and technology, Communication 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány 

és technika tématartományhoz tartozó alapvető témákban;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  



 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány 

és technika tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben;  

Véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: scientists, researchers, inventors, engineers, people 

working for scientific and technological development   

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: basic objects used by everyday people/scientists/IT 

professionals, (parts of) IT gadgets   

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: exhibitions  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: using technology in everyday life, using technology for 

studying or for work, major innovations  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: internet, dangers of the internet, social networks, research, 

inventions  

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár 

a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a tudomány és technika tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Internetes kutatómunka  

Találmányok  

A jövő technikái  

Egyéni project  

Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók?  

A jogosítvány megszerzése, az autó részei   

Mit fog tudni a következő telefonom?  

Vitafórum   

Az internet pozitív és negatív oldalai   

Lesz-e az unokámnak telefonja?  

Lehetséges-e még az egyéni feltalálás?  

  



 

NAT témakör  People and society 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és 

társadalom tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és 

társadalom tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és 

társadalom tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

írott szövegekben;  

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: family, friends, acquaintances, members of the society 

(teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, people working 

in services     

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: towns, villages, countryside, home, public places, public 

offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: objects used in everyday life, fashion and clothes items   

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: holidays, family events and celebrations, national and 

international events and holidays   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: shopping, using public services, everyday tasks and 

chores, taking part in the life of a community, volunteering, 

community service  

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug 

addict, computer nerd, workaholic  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: basic gender roles, tolerance, friendships, relationships, 

appearance and personality, differences between individuals, 

relationship between generations, crime and punishment  

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár 

a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

az ember és társadalom tématartományban.  

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Egyéni projekt  

Különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán  

Hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek  

Önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás  

Szerepjáték:   

Szolgáltatások igénybevétele  

 Önálló szövegalkotás:   

Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről  

Vitafórum/eszmecsere   

Korunk függőségei (pl.: vásárlás, játék, telefon)  

Megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek?  

Megszüntethetőek-e az előítéletek?   

 

NAT témakör  Financial matters 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a 

pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó és az idevágó 

érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek 

és gazdaság tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus hangzó szövegekben;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek 

és gazdaság tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben;  

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: employers, employees, white and blue collar workers  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: public service offices   

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: money, currencies, bank forms, advertisements, 

commercials   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: saving, spending and wasting money, banking, online 

shopping, exchanging currencies  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: family budget, saving, spending and wasting money  

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár 

a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása  



 

NAT témakör  Financial matters 8 óra  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a pénzügyek és gazdaság tématartományban.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Egyéni projekt  

A pénz kialakulása, története  

Az első bankok  

Szerepjáték   

Banki ügyintézés   

Számlanyitás  

Reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban   

Valutaváltás nyaralás előtt  

Eszmecsere  

Spórolás-költekezés  

A jövedelem értelmes beosztása  

Kutatómunka (internet, újságcikk)  

Hitelek, állami támogatások  

A tőzsde története, működése  

  

NAT témakör  Career and employment 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve;  

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;  

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus hangzó szövegekben;  

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben;  

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: professionals, employers, employees, colleagues   

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: workplaces, offices   

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: objects used in different jobs  



 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: job interviews, meetings    

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: planning, life long learning, applying for a job  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: choosing a career, summer jobs, working hours, part time 

jobs, unemployment, team work, individual tasks, cooperation, critical 

thinking, mobility, CV  

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a karrier és munkavállalás tématartományban.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Önálló szövegalkotás   

Jelentkezés álláshirdetésre  

Angol nyelvű önéletrajz készítése  

Szerepjáték   

Állásinterjú  

Beszélgetés egy állásbörzén  

Olvasott szövegértés fejlesztése  

Álláshirdetések böngészése  

Munkaköri leírás értelmezése  

Csoportos projektmunka   

Egy munkahelyi projekt kidolgozása  

Közkedvelt szakmákbemutatása  

 

NAT témakör  Gaining and sharing knowledge 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Összetettebb információkat ad át és cserél;  

Összefüggő, papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív munkaformában;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár ikt-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során;  

Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;  

Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott 

szövegeket;  

Írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek;  

Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben;  

Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket 

tanórán kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra;  



 

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra;  

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket;  

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel;  

Használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;   

Használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra;  

Használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése  

Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven  

Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, 

tudásmegosztásra, nyelvi fejlesztésre.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában  

idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján  

  

NAT témakör  Final exam preparation 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit;  

Alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető 

sajátosságokat;  

A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;  

Megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten;  

Összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban;  

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát;  

Megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb 

részinformációkat;  

Megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb 

részinformációkat;  

Informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, 

digitális felületen is;  

Aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos 

szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben;  

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat 

használ;  

Megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja;  



 

Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz;  

Nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre 

kevesebb korlát akadályozza;  

Egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, 

tartalmakat értelmez és használ;  

Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg;  

Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg;  

Az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja;  

Az első idegen nyelvből sikeres (előrehozott) érettségit tesz legalább 

középszinten.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása  

A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból 

történő átgondolása  

A folyamatos beszéd és gondolat kifejtés gyakorlása  

Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.   

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Vizsgafeladatok gyakorlása  

Vizsgaszituációk gyakorlása  

Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben  

Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben  

Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben  

Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez 

kapcsolódóan  

 

  



 

12. évfolyam  

A témakörei, NAT témakörek áttekintő beosztása  

Témakörök  
Óraszám  

62 óra  

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society   4 óra  

Environment and nature   4 óra  

Holidays, travelling, tourism   4 óra  

Public matters, entertainment   4 óra  

English and language learning   4 óra  

Intercultural topics   4 óra  

Cross-curricular topics and activities   4 óra  

Current topics and issues   4 óra  

Science and technology, Communication   4 óra  

People and society  4 óra  

Financial matters  4 óra  

Career and employment  4 óra  

Gaining and sharing knowledge   4 óra  

Final exam preparation  10 óra  

  

NAT témakör  Personal topics: family relations, lifestyle 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési 

körén túlmutató vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;  

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

akár anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára 

kevésbé ismert témákban és szituációkban is;  

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget;  

értelmezi az összefüggéseket;  

megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;  

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár 

elvontabb témájú írott szövegekben;  

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt a személyes 

tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is;  

érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

élethelyzetekben megfelelően alkalmazza;  



 

NAT témakör  Personal topics: family relations, lifestyle 4 óra  

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi 

eszközök széles körének használatával;  

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban 

és írásban;  

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja;  

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait 

igyekszik kompenzálni;  

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, 

megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a 

személyes tématartományban és az idetartozó érettségi témákban.  

  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: acquaintances, family relations, different generations 

within the family, love and marriage, friends, famous people, role 

models, healthcare personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: immediate and wider environment, workplace, healthcare 

facilities, places to spend freetime  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: parts of the house/flat, furnishings, appliances, basic 

objects used for treating illnesses and keeping fit, clothes and 

accessories   

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: holidays, school and family celebrations, sports, sport 

events, illnesses  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: daily routine, habits, healthy eating, eating in different 

places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, going to the doctor’s, 

household duties, doing chores, doing the garden and taking care of 

everyday responsibilites   

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: extended family, welfare, social relations, clothes and 

fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), 

positive and negative characteristics, personal success and failure, 

future plans  

Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a személyes tématartományban.  

  

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Internetes kutatás:  

A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…)  

Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt?  

A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán  

Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma  

Szerepjáték:   

Orvosi ellátás igénybevétele  

 Ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése  

Önálló szövegalkotás  

 Életem 15 év múlva   

Híres személyiségek, mint példaképek  

Vitafórum  

 Az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai  

’A házasságok az égben köttetnek’  

Vannak-e még családi példaképek?  

 

NAT témakör  Environment and nature 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről 

a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;  

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

akár anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában számára 

kevésbé ismert témákban és szituációkban is;  

Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;  

Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos 

csatornákon;  

Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár 

elvontabb témájú írott szövegekben;  

Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt a környezeti 

tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is;  

Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja;  

Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait 

igyekszik kompenzálni;  

Környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében 

hatékonyan ad át és cserél információt;  

Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban 

megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban 

megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi 

eszközökkel alkot szöveget szóban és írásban;  

Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó 

nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő 



 

NAT témakör  Environment and nature 4 óra  

szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;  

Értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben;  

Véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár ikt-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: animals, plants, environmental protection personnel   

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: nature, home, city/town/village/countryside, geographical 

places, continents, space, the Earth  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: natural disasters, nature protection campaigns   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: nature protection, animal protection, keeping pets, saving 

natural resources, volunteering  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: natural phenomena, maintaining the environment, 

sustainability, weather and climate, seasons, recycling and reusing  

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a környezeti tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével  

Természeti kincsek Magyarországon  

Mindennapi természetvédelem  

Csoportos projektmunka   

A hulladék újrahasznosítás lehetőségei   

Kutatómunka az interneten  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Alternatív energiaforrások  

Globális felmelegedés  

A föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik   

  

NAT témakör  Holidays, travelling, tourism 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, 

utazás, turizmus tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó 

szövegekben;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben;  

Véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: tourists, tour guides, public service personnel   

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: types of accommodation, destinations, sights, places of 

interests, public service offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: monuments, exhibits, travel documents, means of 

transport, objects used while travelling, forms, brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: holidays in Hungary and abroad, festivals  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: preparing, planning, organizing a trip, sightseeing, guided 

tours   

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: self-organized and package holidays, currencies, cultural 

differences, effect of tourism on people and economy, new areas in 

tourism: wellness, language learning  

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban.  



 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Szerepjáték   

Telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra  

Önálló projektmunka   

Prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről   

Plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről  

Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről  

Csoportos projektmunka  

Film készítése lakóhelyem nevezetességeiről  

Kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)   

Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra  

Vitafórum  

A turizmus pozitív és negatív hatásai  

Olcsók-e az olcsó repülőjáratok?  

  

NAT témakör  Public matters, entertainment 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos eseményről a cselekmény, a körülmények, 

az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő 

összetettebb, részletes és világos jellemzésével;  

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is;  

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában;  

Megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a 

beszélők véleményét is;  

Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos 

csatornákon;  

Megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással 

kapcsolatos tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben;  

Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve 

információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is;  

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi 

kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat a 

természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és nyelvi 

háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;  

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra;  

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel;  



 

NAT témakör  Public matters, entertainment 4 óra  

Nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségeket.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: members of the public sector and civil service   

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: cultural institutions, public offices, restaurants, hotels, 

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: administration, services, giving directions, giving 

information, presenting sights  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: hobbies, entertainment, culture, services  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmak alkalmazása: free time activities, hobbies, arts and cultural 

events, concerts, films, books, computer games, sports, applications, 

media  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára  

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 

átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Internetes kutatómunka  

Kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban  

Egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása   

Szerepjáték  

Útbaigazítás kérése és adása  

Vitafórum  

GPS vagy útbaigazítás?  

Kidobhatjuk már a papír térképeket?  

Az e-könyvek előnyei és hátrányai  

  

NAT témakör  English and language learning 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

Tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat 

nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére;  



 

NAT témakör  English and language learning 4 óra  

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban 

kompenzálja, javítja a tanult stratégiák felhasználásával;  

Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;  

Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;  

Használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére;  

Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok 

megoldása során is törekszik a célnyelvi kommunikációra;  

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban;  

Törekszik releváns digitális tartalmak használatára 

beszédkészségének, szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése 

céljából;  

A legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján 

kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen 

szavakat is tartalmazó mondat jelentését;  

A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások 

követésével érzéseit és beszédszándékait világosan és érthetően fejezi 

ki;  

A szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy 

digitális segédeszközt, szótárt;   

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a 

természeteshez közelítő célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével;  

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert 

témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket.   

Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő 

kiejtést, beszédtempót és intonációt;  

Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ 

nyelvtudása fejlesztésére;  

Megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó 

szóbeli közléseket;  

Hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat;  

Elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;   

Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki 

magának;  

Céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, 

módokat;  

Nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja;  

Hibáit általában önállóan is tudja javítani;  

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli 

nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeket;  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: language skills, language learning strategies, languages, 

accents and dialects, autonomous learning  

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az 

ismert nyelvi elemekben  

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése  



 

NAT témakör  English and language learning 4 óra  

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony 

alkalmazása.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Egyéni projekt  

2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása  

Egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése  

Interaktív térképek használata   

Ismerkedés célnyelvi dialektusokkal  

Ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal  

Csoportmunka  

Szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása  

Szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz  

Prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól  

Vitafórum  

Miért halványulnak el a dialektusok?  

Internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni?  

  

NAT témakör  Intercultural topics 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és 

akár formális kommunikációjában;  

Ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb 

vonásait;  

Interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is 

megfelelő kommunikációt folytat írásban és szóban;  

Megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi 

változatok között;  

Alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában;  

Szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is 

megfelelő kommunikációt folytasson;  

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját 

hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a 

magyar értékek átadására képessé válik;  

Tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban;  

Ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat 

és különbségeket;  

Tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző 

alapvető érintkezési és udvariassági szokásokat;  

Átadja célnyelven a magyar értékeket;  



 

NAT témakör  Intercultural topics 4 óra  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket 

magabiztosan használja.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and 

traditions  

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and 

culture, traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local 

language, tourist attractions, arts, history, literature  

Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete  

Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és 

alkalmazása   

Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, 

folyamatainak ismerete célnyelven   

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása  

Célnyelvi kultúráról információk átadása  

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása  

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti 

jellemzőkről.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Projektmunka   

Magyarország rövid történelme  

Anglia rövid történelme  

A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai   

Hagyományok és szokások egy célnyelvi országban   

Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban  

Miért vált az angol világnyelvvé?  

Internetes kutatómunka   

Egy célnyelvi ország gasztronómiája   

Magyar receptek angol interpretálása  

Milyen más nyelvek találhatók az egyesült királyságban?  

Egy angol történelmi film megtekintése   

Vitafórum  

Fontos-e a hagyományok életben tartása  

Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése?  

Miben hasznos a globalizáció?   

Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés?  

  

NAT témakör  Cross-curricular topics and activities 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven;  



 

Használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott 

tartalmakból.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre 

jellemző, életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból  

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Egyéni projektmunka  

A továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása  

Poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről  

Vitafórum  

A humán vagy a reál műveltség a fontos?  

  

NAT témakör  Current topics 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó 

szituációkban;  

Felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket 

ismeretszerzésre és szórakozásra.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata 

célnyelven  

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven  

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, 

szórakozásra.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Pármunka   

Célnyelvi sajtótermékek felkutatása   

Angol sajtótermékek fajtái  

Angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni  

Aktuális hírek olvasása  

Az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban  

Osztálymunka  

Angol nyelvű híradó rendszeres nézése  

Iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

  

  



 

NAT témakör  Science and technology, Communication 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány 

és technika tématartományhoz tartozó alapvető témákban;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány 

és technika tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben;  

Véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: scientists, researchers, inventors, engineers, people 

working for scientific and technological development   

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: basic objects used by everyday people/scientists/IT 

professionals, (parts of) IT gadgets   

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: exhibitions  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: using technology in everyday life, using technology for 

studying or for work, major innovations  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: internet, dangers of the internet, social networks, research, 

inventions  

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár 

a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a tudomány és technika tématartományban.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Internetes kutatómunka  

Találmányok  

A jövő technikái  

Egyéni project  

Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók?  

A jogosítvány megszerzése, az autó részei   

Mit fog tudni a következő telefonom?  

Vitafórum   

Az internet pozitív és negatív oldalai   

Lesz-e az unokámnak telefonja?  

Lehetséges-e még az egyéni feltalálás?  



 

  

NAT témakör  People and society 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és 

társadalom tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és 

társadalom tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és 

társadalom tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

írott szövegekben;  

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: family, friends, acquaintances, members of the society 

(teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, people working 

in services     

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: towns, villages, countryside, home, public places, public 

offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: objects used in everyday life, fashion and clothes items   

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: holidays, family events and celebrations, national and 

international events and holidays   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: shopping, using public services, everyday tasks and 

chores, taking part in the life of a community, volunteering, 

community service  

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug 

addict, computer nerd, workaholic  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: basic gender roles, tolerance, friendships, relationships, 

appearance and personality, differences between individuals, 

relationship between generations, crime and punishment  

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár 

a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

az ember és társadalom tématartományban.  

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Egyéni projekt  

Különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán  

Hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek  

Önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás  

Szerepjáték:   

Szolgáltatások igénybevétele  

 Önálló szövegalkotás:   

Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről  

Vitafórum/eszmecsere   

Korunk függőségei (pl.: vásárlás, játék, telefon)  

Megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek?  

Megszüntethetőek-e az előítéletek?   

  

NAT témakör  Financial matters 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a 

pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó és az idevágó 

érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek 

és gazdaság tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus hangzó szövegekben;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek 

és gazdaság tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben;  

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: employers, employees, white and blue collar workers  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: public service offices   

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: money, currencies, bank forms, advertisements, 

commercials   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: saving, spending and wasting money, banking, online 

shopping, exchanging currencies  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: family budget, saving, spending and wasting money  

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár 

a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása  



 

NAT témakör  Financial matters 4 óra  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a pénzügyek és gazdaság tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Egyéni projekt  

A pénz kialakulása, története  

Az első bankok  

Szerepjáték   

Banki ügyintézés   

Számlanyitás  

Reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban   

Valutaváltás nyaralás előtt  

Eszmecsere  

Spórolás-költekezés  

A jövedelem értelmes beosztása  

Kutatómunka (internet, újságcikk)  

Hitelek, állami támogatások  

A tőzsde története, működése  

 

NAT témakör  Career and employment 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus hangzó szövegekben;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben;  

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: professionals, employers, employees, colleagues   

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: workplaces, offices   

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: objects used in different jobs  



 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: job interviews, meetings    

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: planning, life long learning, applying for a job  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: choosing a career, summer jobs, working hours, part time 

jobs, unemployment, team work, individual tasks, cooperation, critical 

thinking, mobility, CV  

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a karrier és munkavállalás tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Önálló szövegalkotás   

Jelentkezés álláshirdetésre  

Angol nyelvű önéletrajz készítése  

Szerepjáték   

Állásinterjú  

Beszélgetés egy állásbörzén  

Olvasott szövegértés fejlesztése  

Álláshirdetések böngészése  

Munkaköri leírás értelmezése  

Csoportos projektmunka   

Egy munkahelyi projekt kidolgozása  

Közkedvelt szakmákbemutatása  

  

NAT témakör  Gaining and sharing knowledge 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Összetettebb információkat ad át és cserél;  

Összefüggő, papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív munkaformában;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár ikt-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során;  

Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;  

Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott 

szövegeket;  

Írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek;  

Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben;  

Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket 

tanórán kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra;  

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra;  



 

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket;  

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel;  

Használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;   

Használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra;  

Használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése  

Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven  

Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, 

tudásmegosztásra, nyelvi fejlesztésre.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában  

idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján  

  

NAT témakör  Final exam preparation 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit;  

Alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető 

sajátosságokat;  

A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;  

Megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten;  

Összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban;  

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát;  

Megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb 

részinformációkat;  

Megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb 

részinformációkat;  

Informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, 

digitális felületen is;  

Aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos 

szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben;  

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat 

használ;  

Megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja;  

Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva 



 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz;  

Nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre 

kevesebb korlát akadályozza;  

Egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, 

tartalmakat értelmez és használ;  

Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg;  

Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg;  

Az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja;  

Az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása  

A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból 

történő átgondolása  

A folyamatos beszéd és gondolat kifejtés gyakorlása  

Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.   

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Vizsgafeladatok gyakorlása  

Vizsgaszituációk gyakorlása  

Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben  

Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben  

Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben  

Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez 

kapcsolódóan  

 

  



 

Francia nyelv  

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma   

9. évfolyam  3  108  

10. évfolyam  3  108  

11. évfolyam  4  144  

12. évfolyam  4  124  

9. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

108 óra  

L’identité personnelle : relations familiales, le style de vie  20  

La nature et l’environnement  20  

L’école et l’éducation  15  

Les vacances, le voyage, le tourisme  15  

Les affaires publiques  15 

Le français et l’enseignement des langues  15 

Des sujets interculturels  15  

Les programmes scolaires; sujets et activités  15  

Les nouvelles dans les médias  15  

Les loisirs  20  

La médiation des savoirs  15  

 

NAT témakör  
L’identité personnelle : relations familiales, le style de 

vie 
20 óra  

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 adott 

tématartományban;  

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 NAT témakör 

nevelési-fejlesztési 

céljai:  

- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les membres de la famille, les amis  

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: environnement immédiat, chez soi  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les pièces de la maison / de l'appartement, les meubles, les 

vêtements  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les fêtes, les fêtes familiales  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les loisirs, les repas, les vêtements  

- A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: 2-3 főbb ünnephez (pl. Noël, Pâques, 

anniversaires) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult 

szókapcsolat ismerete  

Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása 

egyszerű nyelvi elemekkel  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata  

Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok 

segítségével történő átadása.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  projektmunka egyénileg (PPT):   

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása  

o a lakóhely és környezetének bemutatása  

o a legjobb barát, barátnő bemutatása  

o projektmunka csoportban:   

o (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében?  

o otthon  

o az iskolában   

o a lakóhelyünkön  

o ismerkedés a francia ünnepekkel film segítségével  

o szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő  

o kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

o ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.)  

o internetes kutatás  



 

o  La vie d’un personnage célèbre  

o Szerepjátékok:  

o Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról  

o Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek  

Fogalmak  

les membres de la famille, les amis  

environnement immédiat, chez soi  

les pièces de la maison / de l'appartement, les meubles, les vêtements  

les fêtes, les fêtes familiales  

les loisirs, les repas, les vêtements  

 

NAT témakör  La nature et l’environnement 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek 

felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az adott 

tématartományban;  

Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg 

alapján;  

Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá 

intézett kérdésekre;  

Üzeneteket ír;  

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 témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: animaux, plantes  

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: nature  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: protection de l'environnement, le bien-être des animaux, 

l’élevage d'animaux domestiques  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: phénomènes naturels, météo  

- Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása 

egyszerű nyelvi elemekkel  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata.  

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása)  
o magyarországi állatkertek és lakóik  
o lakóhelyem, környezetem   
o internetes kutatás – szófelhő  
o milyen állatok élnek a francia nyelvű területeken?  
o az időjárás különbségei Franciaországban és Magyarországon  
o játék   
o állat barkochba  
o kvíz/keresztrejtvény  

Fogalmak  
animaux, plantes, , nature, protection de l'environnement, le bien-être des 

animaux, l’élevage d'animaux domestiques, phénomènes naturels, météo  

 

NAT témakör  L’école et l’éducation 15 óra  

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 adott 

tématartományhoz tartozó témákban;  

Képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő 

tanári kérdések alapján;  

A főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi;  

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;  

Véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és 

arról írásban interakciót folytat;  

Néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg 

alapján;  

Egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő 

eseményekből álló történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;  

A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi 

tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt 

nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 

alkalmazza.  

  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les cours scolaires, les programmes extra-scolaires, les 

fêtes à l'école, les traditions scolaires, les événements,les  programmes 

et les opportunités d'apprentissage des langues / l’utilisation des 

langues en dehors de l'école  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: apprendre, utiliser des langues étrangères en dehors de 

l'école, les programmes communautaires, les traditions  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les matières scolaires, les connaissances, les objectifs 



 

d'apprentissage des langues, les différentes manières d'apprendre, les 

compétences linguistiques  

  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Csoportmunka / projekt:   

o egy osztályprogram megtervezése  

o ’Az ideális iskola’ jellemzői  

o Internetes kutatómunka: - képes beszámolók  

o érdekes iskolák a világ különböző részeiben  

o Vitafórum:  

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?   

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola?  

o Milyen a jó tanár?  

Fogalmak  

les cours scolaires, les programmes extra-scolaires, les fêtes à l'école, les 

traditions scolaires, les événements,les  programmes et les opportunités 

d'apprentissage des langues / l’utilisation des langues en dehors de 

l'école  

apprendre, utiliser des langues étrangères en dehors de l'école, les 

programmes communautaires, les traditions  

les matières scolaires, les connaissances, les objectifs d'apprentissage des 

langues, les différentes manières d'apprendre, les compétences 

linguistiques  

 

NAT témakör  Les vacances, le voyage, le tourisme 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg 

alapján;  

Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá 

intézett kérdésekre;  

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan/kooperatív munkaformában.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: touristes  

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: destinations de voyage, sites  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: monuments, documents de voyage, transports  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: fêtes et jours fériés en Hongrie et à l'étranger  

- Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű 

információk átadása  

Interakció az utazás és turizmus tématartományban.  

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása)  
o Franciaországi látnivalók, nevezetességek   
o Magyarország híres látnivalói  
o Lakóhelyem nevezetességei  
o Mes vacances de rêve  
o Projektmunka csoportosan  
o egy osztálykirándulás megtervezése  
o Internetes kutatómunka  
o útvonalterv Franciaországba, milyen országokon, városokon kell átutazni?  
o különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel  
o különleges szállodák/szállások  
o Szerepjátékok  

Fogalmak  

touristes  

destinations de voyage, sites  

monuments, documents de voyage, transports  

fêtes et jours fériés en Hongrie et à l'étranger  

 

NAT témakör  Les affaires publiques 15 óra  

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 témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les employés des institutions sociales et du secteur des 

services  

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les institutions culturelles et publiques, les 

services,les  restaurants, les hôtels, les lieux et les sites célèbres en 

Hongrie et à l'étranger, vivre en ville et à la campagne  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les billets, les documents  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: événements culturels, divertissement  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Directions, informations  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les loisirs, les événements artistiques et culturels  

- A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk 

értelmezése.  

  

  

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o szerepjátékok   
o gyors étteremben   
o utazási irodában  
o utcán: útbaigazítás kérése és adása  
o prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság)  
o ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek  
o internetes kutatómunka   
o a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók    
o kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról  
o Vitafórum:   
o városi és vidéki élet, ki hogyan érvel?  
o kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:   
o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport stb.), és miért?  

Fogalmak  

les employés des institutions sociales et du secteur des services  

les institutions culturelles et publiques, les services,les  restaurants, les 

hôtels, les lieux et les sites célèbres en Hongrie et à l'étranger, vivre en 

ville et à la campagne  

les billets, les documents  

événements culturels, divertissement  

directions, informations  

les loisirs, les événements artistiques et culturels  

 

NAT témakör  Le français et l’enseignement des langues 15 óra  

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;  

Követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult 

nyelvi elemekben;  

Alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, 

fenntartásához és befejezéséhez;  

Digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása 

fejlesztésére;  

Nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban 

együttműködik;  

Nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven:   

Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli 

/helyesírási különbségek felismerése  

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 és nyelvhasználati stratégiák használata.  

 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák  

o Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel  

o közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal  

o filmnézés a célnyelven  

o betűzésverseny  

o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni?  

o egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

o játékos diktálási feladatok 

 Fogalmak  les langues, langue maternelle, langue étrangère  

 

NAT témakör  Des sujets interculturels 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;  

Megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

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.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Projectmunka – egyéni vagy csoportos  

o Franciaország és Magyarország összehasonlítása:  
o ünnepek a családban    
o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés)  
o francia időjárás – magyar időjárás  
o francia/magyar étkezési szokások, tipikus ételek  
o híres helyek a két országban   
o Csoportos játék:  
o Ki tud többet Franciaországról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók  
o rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról   
o jellegzetes franciás ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában  
o pl. L’Epiphanie  
o  La Chandeleur  

 Fogalmak  les coutumes, les habitudes, les plats, la culture, les traditions  

 

 NAT témakör  Les programmes scolaires; sujets et activités 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformákban;  



 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre 

jellemző, életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása  
o Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?   
o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet  
o egy híres tudós élete   
o egy francia uralkodó élete  
o Magyarország történelmének egy érdekes alakja   
o célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása  
o internetes kutatómunka  
o szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz  
o vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása  
o csoportos project:   
o társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak)  

Fogalmak  
la personalité, la vie d’un savant,les pays, les peuples, les hommes  de 

grande culture  

 

NAT témakör  Les nouvelles dans les médias 15 óra  

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;  

Találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai 

és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és 

használata célnyelven a megismert témák alapján.  

  

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o projektmunka:   

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel   

o  képaláírások megfogalmazása   

o időjárásjelentés készítése  

o Egy izgalmas sportesemény megtekintése egy francia nyelvű híradóban (pl. úszó VB)  

o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban  

o lenémított film tanulói kommentárral  

o szerepjáték:   

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel  

Fogalmak  les actualités, les nouvelles, les événements sportifs, la météo  

 

NAT témakör  Les loisirs 20 óra  

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;  

Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmakkal;  

Felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmak megismerése  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő francia nyelvű, akár irodalmi 

szövegek, filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás 

céljára  

Célnyelvi társasjátékok készítése és használata  

Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o egyéni projektmunkák és bemutatók   
o saját szórakozási szokások   
o kedvenc kulturális élmények  
o felmérés készítése és kiértékelése   
o szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb  
o egyéni internetes kutatások franciául különböző témákban (filmek, színészek, 

együttesek stb.)  
o dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése  
o olvasási verseny az osztályon belül  
o egy választott könnyített olvasmány feldolgozása  
o francia tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása   
o e-mailezés franciául   
o közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

Fogalmak  les loisirs, les jeux de société, les jeux, les textes littéraires  

NAT témakör  La médiation des savoirs 15 óra  



 

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;  

Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

ismeretterjesztő tartalmakkal. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi 

eszközökkel francia nyelven 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából, poszter 

készítése,  prezentáció  

Fogalmak  les textes authentiques  

 

  



 

10. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

180 óra  

L’identité personnelle : relations familiales, le style de vie  15  

La nature et l’environnement  15  

L’école et l’éducation  15  

Les vacances, le voyage, le tourisme  15  

Les affaires publiques  15  

Le français et l’enseignement des langues   15  

Des sujets interculturels  15  

Les programmes scolaires; sujets et activités  15  

La vie quotidienne  15  

La science et la technologie, la communication  15  

Les loisirs  15  

La médiation des savoirs  15  

 

NAT témakör  
L’identité personnelle : les relations familiales, le style 

de vie 
15 óra  

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 adott 

tématartományban;  

Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg 

alapján;  

Összetett írott instrukciókat értelmez;  

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;  

Véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a 

tanult nyelvi eszközökkel;  

A tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, 

beszédszándékainak megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;  

Váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és 

történésekre is reagál egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy 

online interakciókban;  

Üzeneteket ír;  

Egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól 

véleményük kifejtését kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások 

állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését;  



 

Kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem 

tudást, szándékot;  

Kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást;  

Kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, 

elégedettséget, elégedetlenséget;  

Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok 

magyarázatát kéri vagy visszakérdez;  

Megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi 

elemekkel;  

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 témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les membres de la famille élargie, les amis  

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: l’environnement immédiat et élargi, mon lieu de 

résidence  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les parties de la maison / de l'appartement, les meubles, les 

ustensiles, les vêtements et les accessoires  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les fêtes, les fêtes scolaires et familiales  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les loisirs, l’alimentation saine, consulter le médecin, les 

tâches ménagères  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: la famille élargie, les relations sociales, les vêtements et la 

mode, les maladies  

Személyes témákhoz tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos, 

összefüggő beszéd gyakorlására)  

o Közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim   

o érdekes családi történetek a múltból  

o internetes kutató munka és csoportos projekt   

o  családok a francia nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok  

o szerepek a családon belül  

o Vitafórum   

o pl. tinédzserek helyzete a családban:   

o Szerepjáték:   

o pl. az orvosnál  

o prezentáció készítése:   

o Családi ünnepek a francia és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek  

o Közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök  



 

Fogalmak  

les membres de la famille élargie, les amis  

l’environnement immédiat et élargi, mon lieu de résidence  

les parties de la maison / de l'appartement, les meubles, les ustensiles, les 

vêtements et les accessoires  

les fêtes, les fêtes scolaires et familiales  

les loisirs, l’alimentation saine, consulter le médecin, les tâches 

ménagères  

la famille élargie, les relations sociales, les vêtements et la mode, les 

maladies  

  

NAT témakör  L’environnement et la nature 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek 

felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az adott 

tématartományban;  

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;  

Véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a 

tanult nyelvi eszközökkel;  

A tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, 

beszédszándékainak megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;  

Megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű 

nyelvi elemekkel;  

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 témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les animaux, les plantes  

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: la nature, la maison, les villes, à la campagne  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les catastrophes naturelles  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: la protection de l'environnement, le bien-être des animaux, 

les animaux domestiques, la protection des ressources naturelles  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les phénomènes naturels, la météo et le climat, les saisons  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Környezethez tartozó információk átadása  

- Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata.  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  



 

o Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos, 

összefüggő beszéd gyakorlására)  

o Közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim   

o érdekes családi történetek a múltból  

o internetes kutató munka és csoportos projekt   

o  családok a francia nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok  

o szerepek a családon belül  

o Vitafórum   

o pl. tinédzserek helyzete a családban:   

o Szerepjáték:   

o pl. az orvosnál  

o prezentáció készítése:   

o Családi ünnepek a francia és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek  

o Közvélemény kutatás:   

o hobbik, érdeklődési körök  

Fogalmak  

les animaux, les plantes  

la nature, la maison, les villes, à la campagne  

les catastrophes naturelles  

la protection de l'environnement, le bien-être des animaux, les animaux 

domestiques, la protection des ressources naturelles  

les phénomènes naturels, la météo et le climat, les saisons  

  

NAT témakör  L’école et l’éducation  15 óra  

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;  

Aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő 

ifjúsági irodalmi alkotások közös előadásában;  

Egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, 

átfogalmazásába;  

Felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott 

tématartományhoz 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;  

Egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy 

írásban projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket ikt-eszközök 

segítségével is meg tudja valósítani;  

A főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi;  

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;  

Felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat;  

Megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat;  



 

Összetett írott instrukciókat értelmez;  

Véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és 

arról írásban interakciót folytat;  

Néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg 

alapján;  

Egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő 

eseményekből álló történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;  

Összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal 

(például: és, de, vagy);  

Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok 

magyarázatát kéri vagy visszakérdez;  

Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, 

nyomtatott vagy digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és feladatmegoldás során;  

Részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben;  

Részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben;  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les employés de l'école  

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les établissements scolaires, le bâtiment scolaire  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les moyens d'apprentissage à l'école et en dehors de 

l'école  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les cours scolaires, les programmes extra-scolaires, les 

fêtes à l'école, les traditions scolaires, les événements,les  programmes 

et les opportunités d'apprentissage des langues / l’utilisation des 

langues en dehors de l'école  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: apprendre, utiliser des langues étrangères en dehors de 

l'école, les programmes communautaires, les traditions  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les matières scolaires, les connaissances, les objectifs 

d'apprentissage des langues, les différentes manières d'apprendre, les 

compétences linguistiques  

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.  

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Egyéni kutatás és képes beszámoló:  

o a magyarországi és a francia középiskola összehasonlítása  

o Csoportmunka / projekt:   

o ’Az ideális iskola’ jellemzői  

o Internetes kutatómunka: - képes beszámolók  

o érdekes iskolák a világ különböző részeiben  

o Vitafórum:  

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Milyen a jó tanár?  

o Íráskészség fejlesztése:   

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére  

o panaszkodó email írásai franciaországi barátomnak a sok házi feladatról  

Fogalmak  

les employés de l'école  

les établissements scolaires, le bâtiment scolaire  

les moyens d'apprentissage à l'école et en dehors de l'école  

les cours scolaires, les programmes extra-scolaires, les fêtes à l'école, les 

traditions scolaires, les événements, les  programmes et les opportunités 

d'apprentissage des langues / l’utilisation des langues en dehors de 

l'école  

apprendre, utiliser des langues étrangères en dehors de l'école, les 

programmes communautaires, les traditions  

les matières scolaires, les connaissances, les objectifs d'apprentissage des 

langues, les différentes manières d'apprendre, les compétences 

linguistiques  

 

NAT témakör  Les vacances, le voyage et le tourisme 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő szövegeket, és értelmezi a szövegben 

megjelenő összefüggéseket;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les touristes et les guides touristiques  

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les options d'hébergement, les destinations de voyage, les 

sites touristiques  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les monuments, les expositions, les documents de voyage, 

les moyens de transport, les bagages, les dépliants  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les fêtes et les jours fériés en Hongrie et à l'étranger  



 

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: la préparation et la planification d'un voyage, la visite de 

la ville  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: le voyage individuel et le voyage en groupe, les 

différences culturelles  

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű 

információk átadása  

Interakció az utazás és turizmus tématartományban.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:   

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése  

o hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra   

o Internetes kutatás  

o Érdekes, szokatlan szállások  

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban  

o Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!   

o Felmérés készítése az osztályban:  

o Ki melyik országot szeretné megismerni? Melyik a legnépszerűbb célpont?  

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.)  

o Szituációs játék   

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés  

o Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről  

Fogalmak  

les touristes et les guides touristiques  

les options d'hébergement, les destinations de voyage, les sites 

touristiques  

les monuments, les expositions, les documents de voyage, les moyens de 

transport, les bagages, les dépliants  

les fêtes et les jours fériés en Hongrie et à l'étranger  

la préparation et la planification d'un voyage, la visite de la ville  

le voyage individuel et le voyage en groupe, les différences culturelles  

 

NAT témakör  Les affaires publiques 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban 

vagy digitális felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát;  

értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetét;  

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket 

elektronikus, digitális csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy 

ismeretszerzésre;  

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

szituációkhoz kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő 

információkat;  



 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott 

szöveg tartalmát;  

információt cserél, információt kér, információt ad.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les employés des institutions sociales et du secteur des 

services  

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les institutions culturelles et publiques, les services, les 

restaurants, les hôtels, les lieux et attractions célèbres en Hongrie et à 

l'étranger, la vie en ville et à la campagne  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les billets, les documents, les dépliants  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les événements culturels, les divertissements  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: demander et donner des informations (services, directions, 

etc.)  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les loisirs, la culture, les sports, la lecture, le cinéma, le 

divertissement  

- A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk 

értelmezése és átadása.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Projektmunka, egyéni bemutatók  

o Mi szórakoztat minket?  
o Vitakészség fejlesztése  

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai  

o ’mozik’ – kellenek még?  

o Íráskészség fejlesztése:   

o film/könyv - ajánló brossúra készítése  

o egy francia nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, 

megbeszélése  

Fogalmak  

les employés des institutions sociales et du secteur des services  

les institutions culturelles et publiques, les services, les restaurants, les 

hôtels, les lieux et attractions célèbres en Hongrie et à l'étranger, la vie en 

ville et à la campagne  

les billets, les documents, les dépliants  

les événements culturels, les divertissement  

demander et donner des informations (services, directions, etc.)  

les loisirs, la culture, les sports, la lecture, le cinéma, le divertissement  

 

NAT témakör  Le français et l’enseignement des langues 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb 

jellemzőit;  



 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott 

tartalmakat a tanórán kívül is;  

tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat;  

követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt 

nyelvi elemekben;  

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, 

fenntartásához és befejezéséhez;  

tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza 

mondanivalójának lényegét;  

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;  

következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet;  

ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján 

kikövetkezteti az életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, 

rövid szövegekben;  

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki 

magának;  

nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő 

eszközöket;  

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni;  

hibáit többnyire észreveszi és javítja;  

társai haladásának értékelésében segítően részt vesz.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven:   

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata   

A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása  

Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos 

alkalmazása.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére   

o nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán  

o internetes kutatás és beszámoló   

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai  

o Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése  

o könnyített olvasmány tartalmának rövid előadása   

o Íráskészség fejlesztése hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal   

Fogalmak  les jeux de mots, les mots croisés  

 

NAT témakör  Des sujets interculturels 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális 

ismereteket;  

Találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;  

Megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.  



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete  

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete   

Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven  

Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása 

célnyelven, a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek 

alkalmazása.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Projektmunka:  

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért?  

o Internetes kutatómunka  

o A cannes-i filmfesztivál története, magyar vonatkozásai  

o Prezentáció  

o karácsony ünneplése a világ országaiban  

o Játék:  

o kvíz különböző országok étkezési szokásairól  

o „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba  

o Vitafórum mi okozhat meglepetést a célnyelvi országban 

Fogalmak  le quiz,la culture, les traditions, les coutumes  

 

NAT témakör  Les programmes scolaires; sujets et activités 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban 

vagy írásban projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök 

segítségével is meg tudja valósítani;  

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformákban;  

Aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő 

gyermek-, és ifjúsági irodalmi alkotások közös előadásában;  

Ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre 

jellemző, életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból  

Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása 

célnyelven  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Projekt munka (egyéni)  

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához  

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése  

o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Vitafórum  

o melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben?  

o kell-e a mindennapos testnevelés?  

o fontos-e a zene és a tánc?  

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának?  

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása?  

o Játék  

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb 

lista?  

o történelmi események modellezése szerepjátékkal  

Fogalmak  
les matières scolaires,  les connaissances interculturelles, la lecture, la 

traduction, les films doublés  

 

NAT témakör  La vie quotidienne  15 óra  

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;  

Megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel kapcsolatban;  

Megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, 

események lényegét.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és 

használata célnyelven  

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Online videók megtekintése   

o hírműsorok   

o aktuális eseményekről szóló tudósítások  

o riportok  

o Szerepjáték  

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás  

o Internetes kutatómunka  

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról  

o szókincsfejlesztés a média világához  

o Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv  

o a szalagcímek nyelvezete  

o az újságcikkek stílusa szerkezete különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

Fogalmak  le média, les nouvelles, les actualités, à la une, la presse  

 



 

NAT témakör  LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE, LA COMMUNICATION 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő 

hallott és írott célnyelvi szövegeket kevésbé ismert témákban és 

szövegtípusokban is;  

Az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket 

különböző szövegtípusokban. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les appareils électroménagers, les smartphones, les 

ordinateurs, Internet  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: l’utilisation de la technologie dans la vie quotidienne, 

pendant les études ou au travail  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Internet, les réseaux sociaux  

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika 

tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…   

o Internetes kutatómunka és prezentáció  

o a világ legfontosabb találmányai  

o Vitafórum   

o az internet jövője  

o Mire jó a virtuális valóság?   

o a közösségi oldalak előnyei és hátrányai  

Fogalmak  

les appareils électroménagers, les smartphones, les ordinateurs, Internet  

l’utilisation de la technologie dans la vie quotidienne, pendant les études 

ou au travail  

Internet, les réseaux sociaux  

 

NAT témakör  Les loisirs 15 óra  

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;  

Kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, 

élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat 

összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel;  

Értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket;  

Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

szituációkhoz kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő 

információkat;  



 

Összetett írott instrukciókat értelmez;  

Érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt;  

Rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan;  

Üzeneteket ír;  

A nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja 

szórakozásra és ismeretszerzésre;  

A tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és 

azokat használja;  

Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmakkal;  

Felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos 

nyelvtanulásra.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmak megismerése (irodalom, film, társasjáték)  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő francia nyelvű szövegek 

felhasználása szórakozás és élményalapú játékos nyelvtanulás céljára.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Internetes kutatómunka  

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása  

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése  

o érdekes kiállítások, múzeumok  

o Egy francia nyelvű játékfilm közös megtekintése megbeszélése  

o Kedvenc filmem bemutatása franciául  

o Kedvenc számom bemutatása, meghallgatása  

o a szöveg leírása és értelmezése  

o Egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása  

Fogalmak  
les événements culturels internationaux, les festivals, les expositions,  

les longs métrages, les courts métrages  

 

NAT témakör  La médiation des savoirs 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban 

vagy írásban projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök 

segítségével is meg tudja valósítani;  

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformákban;  

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;  

rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart 

változatos feladatok kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú 

vizuális eszközök támogatásával;  



 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg 

alapján;  

a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és 

azokat használja;  

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

ismeretterjesztő tartalmakkal;  

felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre;  

felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia nyelven  

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns francia nyelvű információ 

megszerzése.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Projektmunka (egyéni vagy csoportos)  

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak  

o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban  

o Francia nyelvű filmek, programok ismertetése a francia faliújságon írásban  

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók francia nyelvű írásaiból 

(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók, stb.)  

Fogalmak  les histoires, les poèmes, les rapports, les sondages, les analyses  

 

  



 

11. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  
216 óra  

L’identité personnelle: relations familiales, style de vie, l’individu et la 

société  

22  

La nature et l’environnement  16  

L'école et de l'éducation  20  

Les vacances, le voyage, le tourisme  20  

Les affaires publiques, les loisirs  15  

Le français et l’enseignement des langues  20  

Des sujets interculturels et régionaux  20  

Les programmes scolaires; sujets et activités  14  

Les nouvelles dans les médias  24  

La science et la technologie, la communication  20  

La médiation des savoirs  25  

 

NAT témakör  
L’identité personnelle: relations familiales, style de vie, 

l’individu et la société 
22 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével;  

Leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, 

elvontabb témákban;  

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát;  

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben;  

A társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 

lezárja azt, akár ismeretlen beszélgetőtárs esetében is;  

Előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési 

körének megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;   

A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit;  

A tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

helyzetekben alkalmazza;  

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban 

és írásban;  

Szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

tartalmakat valós nyelvi interakciók során;  



 

A társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban 

bekapcsolódik az érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes 

tématartományon belül;  

A mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek 

széles körében tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, 

és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett célnyelvi kérdésekre;  

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi 

eszközök széles körének használatával;  

Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les connaissances, les membres de la famille, les amis, les 

personnages célèbres  

- A témakörre jellemző helyszínekre byatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: l’environnement immédiat et élargi, les lieux de loisirs, les 

emplois  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les pièces de la maison / de l'appartement, les meubles,les 

ustensiles, les objets de base pour le traitement des maladies et pour 

rester en forme, les vêtements et les accessoires  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les fêtes, les fêtes scolaires et familiales,les  sports, les 

événements sportifs, les maladies  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les loisirs, les activités de loisir, le ménage et le jardinage, 

la routine quotidienne, les habitudes, l’alimentation saine, les endroits 

où on peut manger (à la maison, cantine, restaurants), rester en forme, 

aller chez le médecin, les tâches quotidiennes,  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: la famille élargie, les relations sociales, les vêtements et la 

mode, les maladies et les blessures, le traitement médical, les remèdes 

des grands-mères, les périodes de la vie, les projets de l’avenir, les 

succès et les échecs personnels  

- Személyes élethez tartozó információk átadása  

- Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata  

- Interakció a személyes tématartományban  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel  

o kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák  

o projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval   

o közeli és távoli rokonok  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o kedvenc rokonaim - miért?  

o névadási szokások a családon belül   

o érdekes családi történetek a múltból  

o jövőképem (plakát, prezentáció)  

o példaképem, ill. egy híres ember élete  

o internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a frankofón országokban  

o különbségek, hasonlóságok  

o a mai kor családtípusai  

o szerepek a családon belül  

o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban  

o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más?  

o vitafórum   

o pl. tinédzserek helyzete a családban  

o szerepjáték:   

o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán  

o telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel  

o prezentáció készítése:   

o családi ünnepek a francia és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek  

o közvélemény kutatás:   

o hobbik, érdeklődési körök  

Fogalmak  

les connaissances, les membres de la famille, les amis, les personnages 

célèbres  

l’environnement immédiat et élargi, les lieux de loisirs, les emplois  

les pièces de la maison / de l'appartement, les meubles,les ustensiles, les 

objets de base pour le traitement des maladies et pour rester en forme, les 

vêtements et les accessoires  

les fêtes, les fêtes scolaires et familiales,les  sports, les événements 

sportifs, les maladies  

les loisirs, les activités de loisir, le ménage et le jardinage, la routine 

quotidienne, les habitudes, l’alimentation saine, les endroits où on peut 

manger (à la maison, cantine, restaurants), rester en forme, aller chez le 

médecin, les tâches quotidiennes  

la famille élargie, les relations sociales, les vêtements et la mode, les 

maladies et les blessures, le traitement médical, les remèdes des grands-

mères, les périodes de la vie, les projets de l’avenir, les succès et les 

échecs personnels  

 

NAT témakör  La nature et l’environnement 16 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket;  

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  



 

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi 

eszközökkel, felkészülést követően;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben 

megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les animaux, les plantes, les individus au service de la 

protection de l'environnement  

- A témakörre jellemző helyszínekre yonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: la nature, la maison, les villes, les zones géographiques 

rurales, l’espace, la Terre  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les catastrophes naturelles, les campagnes pour la 

protection de l'environnement  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: la protection de l'environnement, le bien-être des animaux, 

l’élevage d'animaux domestiques, la protection des ressources 

naturelles, l’engagement social  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les phénomènes naturels, le développement durable, le 

recyclage et la réutilisation, la météo et le climat, les saisons  

A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk 

átadása  

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos 

tématartományban  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése):  

o a vidék és a város összehasonlítása   

o kérdőív készítése, közös kiértékelése  

o interjú készítése  

o kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, 

újrahasznosítás  

o internetes kutatás:   

o veszélyeztetett állatok  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o eltűnő növények  

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon  

o a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben  

o kiselőadás készítése:   

o veszélyben a Földünk  

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai  

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai  

o mennyire egészséges lakóhelyem környezete?  

o vitafórum:   

o hasznosak-e az állatkertek?  

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban?  

Fogalmak  

les animaux, les plantes, les individus au service de la protection de 

l'environnement  

la nature, la maison, les villes, les zones géographiques rurales, l’espace, 

la Terre  

les catastrophes naturelles, les campagnes pour la protection de 

l'environnement  

la protection de l'environnement, le bien-être des animaux, l’élevage 

d'animaux domestiques, la protection des ressources naturelles, 

l’engagement social  

les phénomènes naturels, le développement durable, le recyclage et la 

réutilisation, la météo et le climat, les saisons  

 

NAT témakör  L'école et de l'éducation 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári 

magyarázatokat a nyelvórákon;  

A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit;   

Részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő 

nyelvórai tevékenységekben;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár ikt-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;  

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban;  

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát;  

Alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok 

megoldása során;  

Alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása 

során;  

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  



 

Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott 

szövegeket;  

Visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt 

folyamatos és érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan 

összefűzve;váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, 

jelenségekre és történésekre jellemzően célnyelvi eszközökkel is 

reagál tanórai szituációkban.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les employés de l'école  

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les établissements de l’enseignement, le bâtiment scolaire  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les moyens d'apprentissage à l'école et en dehors de 

l'école  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les fêtes scolaires, les traditions scolaires, les événements, 

les programmes et les possibilités d'apprentissage et d'utilisation des 

langues en dehors de l'école  

- A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: le 

système scolaire en Hongrie et dans les pays francophones  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: apprendre, utiliser des langues étrangères en dehors de 

l'école, programmes communautaires, les traditions  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les matières scolaires, les connaissances, les objectifs de 

l'apprentissage des langues, les différentes manières d'apprendre  

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg 

felhasználása a nyelvi fejlesztő tevékenységek során  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és 

szóban a nyelvi fejlesztő tevékenységek során  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o szerepjátékok:  

o konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral)  

o különböző foglalkozások bemutatása  

o ’Álomszakmám’  

o egyéni kutatás és képes beszámoló:  

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik  

o a magyarországi és a franciaországi iskolarendszer összehasonlítása  

o csoportmunka / projekt:   

o egy osztályprogram megtervezése  

o ’Az ideális iskola’ jellemzői  

o kisfilm készítése  

o internetes kutatómunka: képes beszámolók  

o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

o vitafórum:  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o hasznos-e az iskolai egyenruha?   

o jó dolog-e a bentlakásos iskola?  

o milyen a jó tanár?  

o íráskészség fejlesztése:   

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére  

o e-mail írása egy angliai barátomnak a sok házi feladatról  

  

Fogalmak  

les employés de l'école  

les établissements de l’enseignement, le bâtiment scolaire  

les moyens d'apprentissage à l'école et en dehors de l'école  

les fêtes scolaires, les traditions scolaires, les événements, les 

programmes et les possibilités d'apprentissage et d'utilisation des langues 

en dehors de l'école  

le système scolaire en Hongrie et dans les pays francophones  

apprendre, utiliser des langues étrangères en dehors de l'école, 

programmes communautaires, les traditions  

les matières scolaires, les connaissances, les objectifs de l'apprentissage 

des langues, les différentes manières d'apprendre  

 

NAT témakör  Les vacances, le voyage, le tourisme  20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket;  

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, 

felkészülést követően;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les touristes et les guides, le personnel des services  



 

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les moyens d'hébergement, les destinations de voyage, les 

sites touristiques, les sociétés de services publics en Hongrie et à 

l'étranger  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les monuments, les expositions, les documents de voyage, 

les moyens de transport, les bagages  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les fêtes et les jours fériés en Hongrie et à l'étranger  

- A témakörre jellemző tevékenységekre byatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: la préparation et la planification d'un voyage  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: voyages individuels et voyages en groupe, les différences 

culturelles, les monnaies, l’impact du tourisme sur les personnes et 

l'économie  

- Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű 

információk átadása  

Interakció az utazás és turizmus tématartományban  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:   

o híres helyek, épületek bemutatása Franciaországban  

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon  

o lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven   

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése  

o felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája)  

o internetes kutatás  

o érdekes, szokatlan szállások  

o különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban  

o játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!   

o felmérés készítése az osztályban:  

o ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont?  

o ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.)  

o szituációs játék   

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés  

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’  

o panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről  

o vitafórum  

o egyéni vagy társasutazás?  

o üdülés vagy aktív nyaralás?  

Fogalmak  

les touristes et les guides, le personnel des services  

les moyens d'hébergement, les destinations de voyage, les sites 

touristiques, les sociétés de services publics en Hongrie et à l'étranger  

les monuments, les expositions, les documents de voyage, les moyens de 

transport, les bagages  

les fêtes et les jours fériés en Hongrie et à l'étranger  

la préparation et la planification d'un voyage  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

voyages individuels et voyages en groupe, les différences culturelles, les 

monnaies, l’impact du tourisme sur les personnes et l'économie  

 

NAT témakör  Les affaires publiques, les loisirs 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát;  

Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket 

tanórán kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben;  

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra;  

Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, 

és azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel;  

Írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már 

elvontabb témákban;  

Összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági 

tartalmak lényegét röviden és érthetően;  

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget;   

Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz;  

Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír;  

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les employés des institutions sociales  

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: institutions culturelles, restaurants, hôtels, lieux célèbres 

en Hongrie et à l'étranger  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: administration, directions, informations  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: événements culturels, divertissement  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: loisirs, divertissement, culture, services  

- Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmak megismerése: activités de loisir, divertissement, loisirs, 

événements artistiques et culturels, concerts, sports, lecture, jeux 

vidéo, médias, applications  



 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő francia nyelvű akár irodalmi 

szövegek, filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás 

céljára  

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, 

cseréje  

Interakció a közéleti tématartományban  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o vitakészség fejlesztése:   

o vidéki-városi élet előnyei és hátrányai  

o az olvasás szerepe a 21. században  

o ’mozik’ – kellenek még?  

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje?  

o íráskészség fejlesztése:   

o brossúrák, adatlapok kitöltése,   

o film/könyvajánló brossúra készítése  

o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése  

o csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):   

o szórakozási lehetőségek lakóhelyeden  

o a média szerepe a mai korban  

o kutatómunka  

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása  

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése  

o kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása  

o projektmunka  

o mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?   

o mi szórakoztat minket?  

o egy francia nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése  

o egy rövid francia nyelvű novella órai feldolgozása  

Fogalmak  

les employés des institutions sociales  

institutions culturelles, restaurants, hôtels, lieux célèbres en Hongrie et à 

l'étranger  

administration, directions, informations  

événements culturels, divertissement  

loisirs, divertissement, culture, services  

activités de loisir, divertissement, loisirs, événements artistiques et 

culturels, concerts, sports, lecture, jeux vidéo, médias, applications  

  

NAT témakör  Le français et l’enseignement des langues 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;   

Nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a 

célnyelvvel;  

Céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik;  

Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;  



 

  Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;  

Egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését 

nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére;  

Körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem 

ismeri;   

Ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az 

ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is 

tartalmazó mondat jelentését;  

Félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a 

problémát;   

A kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva 

újrakezdi a mondandóját;  

A társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a 

rendelkezésére álló nyelvi és stratégiai eszközöket;  

Nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat;  

A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások 

követésével céljainak megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez 

ki;  

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;  

Használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére;  

Hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása 

fejlesztése érdekében;  

Megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára;  

Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok 

megoldása során is törekszik a célnyelvi kommunikációra;  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven  

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata   

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb 

alkalmazása  

 

 Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére   

o nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán  

o internetes kutatás és beszámoló   

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról  

o a magyar és a francia nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról   

o a dialektusokról  

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai  

o olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése  

o ’Osztálykönyvtár’  

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása   

o íráskészség fejlesztése  

o cikkek egy havonta megjelenő francia nyelvű laphoz, felhasználva az aktuális témákhoz 

végzett kutatómunkákat  



 

 Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o francia nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal franciául  

Fogalmak  la signification des mots, l’origine des mots, les synonymes  

 

NAT témakör  Des sujets interculturels et régionaux 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában;  

Ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját 

anyanyelvi és a célnyelvi közösség szokásai, értékei, attitűdjei és 

meggyőződései között;  

Felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi 

változatok között;  

Tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban;  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket 

magabiztosan használja.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete  

Célnyelvi országok jellemzőinek ismerete: culture, traditions, 

monuments, sports nationaux, cuisine, langues régionales, sites 

touristiques, histoire  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása  

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása  

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o projektmunka  

o a hagyományok ápolása Magyarországon és a frankofón országokban  

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért?  

o a népviselet szerepe hazánkban és Franciaországban  

o internetes kutatómunka  

o francia karácsonyi hagyományok  

o a francia himnusz  

o prezentáció  

o a karácsony ünneplése a világ országaiban  

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye   

o játék  

o leírás készítése/receptek – magyar vagy francia/belga/quebeci specialitás  

o kvíz különböző országok étkezési szokásairól  

o kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba  

o vitafórum  milyen kulturális meglepetések érhetnek a frankofón országokban?  

Fogalmak  
l’hymne national,les traditions, les coutumes, les recettes, les habitudes 

alimentaires  

 

 



 

NAT témakör  Les programmes scolaires; sujets et activités 14 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, 

és azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel;  

Használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott 

tartalmakból.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre 

jellemző, életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból  

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o projektmunka (egyéni)  

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához  

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése  

o (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről  

o vitafórum  

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben?  

o kell-e a mindennapos testnevelés?  

o fontos-e a zene és a tánc?  

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának?  

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása?  

o játék  

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb 

lista?  

o egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal  

Fogalmak  les matières, les activités scolaires, les études, les études superieures  

 

 NAT témakör  Les nouvelles dans les médias 24 óra  

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;  

Megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és 

nemzetközi hírek, események lényegét.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és 

használata célnyelven  

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven  

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő francia nyelvű hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, 

szórakozásra.  



 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o vitafórum egy aktuális eseményről  

o újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban  

o videók megtekintése   

o hírműsorok   

o aktuális eseményekről szóló tudósítások  

o riportok  

o szerepjáték  

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás  

o TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)   

o internetes kutatómunka  

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról  

o szókincsfejlesztés a média világához  

o nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv  

o a szalagcímek nyelvezete  

o az újságcikkek stílusa, szerkezete  

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

Fogalmak  les actualités,les interviews, le média  

 

NAT témakör  La science et la technologie, la communication   20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket;  

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár ikt-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, 

felkészülést követően;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, szabadon választott témában, ikt-

eszközökkel támogatva mondanivalóját;  

Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben 

megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket;  

Megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les appareils domestiques, le smartphone, l’ordinateur 

portable, internet  



 

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Utilisation de la technologie dans la vie quotidienne, 

pendant les études ou au travail  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Internet, réseaux sociaux  

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika 

tématartományban  

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o kiselőadás: Én és az okostelefonom  

o csoportos projektmunka: A világ internet nélkül  

o projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…   

o a közlekedést?  

o a házimunkát?   

o az oktatást?  

o a kommunikációt?  

o internetes kutatómunka és prezentáció  

o a világ legfontosabb találmányai  

o a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben  

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán   

o vitafórum   

o az internet jövője  

o mire jó a virtuális valóság?   

o haladás-e minden változás?  

o a közösségi média előnyei és hátrányai  

Fogalmak  

les appareils domestiques, le smartphone, l’ordinateur portable, internet  

utilisation de la technologie dans la vie quotidienne, pendant les études 

ou au travail, Internet, réseaux sociaux  

 

NAT témakör  La médiation des savoirs 25 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív munkaformában;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során;  

Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;  

Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben;  

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra;  

Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének 

megfelelő, rövid olvasott vagy hallott szövegeket;  

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket;  



 

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanult témákhoz kapcsolódó francia nyelvű információ megszerzése  

Információ megosztása francia nyelven  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o projektmunka (egyéni vagy csoportos)  

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak  

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban  

o francia nyelvű filmek, programok ismertetése a franciás faliújságon írásban  

o projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek,  

 

  



 

12. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

186 óra  

L’identité personelle, la famille, le mode de vie  15  

L’environnement et la nature  15  

Les vacances, le voyage et le tourisme  15  

Les affaires publiques et les loisirs  15  

Le français et l’apprentissage  des langues  10  

Les sujets interculturels  14  

Les savoirs et les activités 8 

Les actualités 20 

La science, la technologie et la communication  14  

Les gens et la société  14  

L’argent et les finances  13  

La carrière et l’emploi  14  

La multiplication des savoirs  10  

la préparation aux examens  15  

 

NAT témakör  L’identité personnelle; la famille, les rapports humains 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési 

körén túlmutató vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;  

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

akár anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára 

kevésbé ismert témákban és szituációkban is;  

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget;  

Értelmezi az összefüggéseket;  

Megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;  

Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár 

elvontabb témájú írott szövegekben;  

Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt a személyes 

tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is;  

Érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

Érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

A nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

élethelyzetekben megfelelően alkalmazza;  



 

Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi 

eszközök széles körének használatával;  

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban 

és írásban;  

Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja;  

Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait 

igyekszik kompenzálni;  

Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó 

nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő 

szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les membres de la famille, les proches, les générations 

dans la famille, l’amour, le mariage, les amis, les personnages 

célèbres, les modèles, les professionnels de la santé, l’égalité entre 

hommes et femmes, les différents types de famille  

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: l’environnement immédiat et élargi, les emplois, les 

établissements de santé, les lieux de résidence, les lieux de loisirs, les 

services  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les pièces de la maison / de l'appartement, les meubles, les 

ustensiles, les objets de base pour le traitement des maladies et pour 

rester en forme, les vêtements et les accessoires  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les fêtes (les fêtes familiales, les fêtes religieuses, les fêtes 

nationales) les fêtes scolaires et familiales, les sports, les événements 

sportifs, les maladies  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les travaux ménagers et le jardinage, la routine 

quotidienne, les habitudes, l’alimentation saine, les endroits où on peut 

manger (à la maison, la cantine, les restaurants), rester en forme, aller 

chez le médecin  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: la famille élargie, les rôles familiaux, les allocations, les 

relations sociales, les vêtements et la mode, les vêtements en tant 

qu'expression de l'appartenance sociale, les périodes de la vie, les 

plans pour l’avenir, les maladies et les blessures, le traitement médical, 

les remèdes de grand-mère, les traits de caractère positifs et négatifs, 

les succès et les échecs personnels, l’amitié  

Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a személyes tématartományban.  

  

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Internetes kutatás:  

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…)  

o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt?  

o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán  

o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma  

o Szerepjáték:   

o orvosi ellátás igénybevétele  

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése  

o Önálló szövegalkotás  

o  életem 15 év múlva   

o híres személyiségek, mint példaképek  

o Vitafórum  

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai  

o ’A házasságok az égben köttetnek’  

Fogalmak  

les membres de la famille, les proches, les générations dans la famille, 

l’amour, le mariage, les amis, les personnages célèbres, les modèles, les 

professionnels de la santé, l’égalité entre hommes et femmes, les 

différents types de famille  

l’environnement immédiat et élargi, les emplois, les établissements de 

santé, les lieux de résidence, les lieux de loisirs, les services  

les pièces de la maison / de l'appartement, les meubles, les ustensiles, les 

objets de base pour le traitement des maladies et pour rester en forme, les 

vêtements et les accessoires  

les fêtes (les fêtes familiales, les fêtes religieuses, les fêtes nationales) les 

fêtes scolaires et familiales, les sports, les événements sportifs, les 

maladies  

les travaux ménagers et le jardinage, la routine quotidienne, les habitudes, 

l’alimentation saine, les endroits où on peut manger (à la maison, la 

cantine, les restaurants), rester en forme, aller chez le médecin  

la famille élargie, les rôles familiaux, les allocations, les relations 

sociales, les vêtements et la mode, les vêtements en tant qu'expression de 

l'appartenance sociale, les périodes de la vie, les plans pour l’avenir, les 

maladies et les blessures, le traitement médical, les remèdes de grand-

mère, les traits de caractère positifs et négatifs, les succès et les échecs 

personnels, l’amitié  

 

NAT témakör  L’environnement et la nature 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről 

a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;  

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

akár anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában számára 

kevésbé ismert témákban és szituációkban is;  

Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;  



 

Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos 

csatornákon;  

Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár 

elvontabb témájú írott szövegekben;  

Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt a környezeti 

tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is;  

Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja;  

Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait 

igyekszik kompenzálni;  

Környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében 

hatékonyan ad át és cserél információt;  

Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban 

megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban 

megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi 

eszközökkel alkot szöveget szóban és írásban;  

Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó 

nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő 

szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les animaux, les plantes, la protection de l’environnement 

(les possibilités des individus)  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: la nature, la maison, la ville / le village / la campagne, les 

lieux géographiques, les continents, l’espace, la Terre  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les catastrophes naturelles, les campagnes pour la 

protection de la nature  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: la protection de la nature, la protection des animaux, 

l’élevage d'animaux, la conservation des ressources naturelles, le 

volontariat  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les phénomènes naturels, le maintien de l'environnement, 

le développement durable, la météo et le climat, les saisons, le 

recyclage et la réutilisation  

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a környezeti tématartományban.  

  

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Kiselőadás francia nyelven IKT eszközök segítségével  

o Természeti kincsek Magyarországon  

o Mindennapi természetvédelem  

o Csoportos projektmunka   

o A hulladék-újrahasznosítás lehetőségei   

o Kutatómunka az interneten  

o alternatív energiaforrások  

o globális felmelegedés  

Fogalmak  

les animaux, les plantes, la protection de l’environnement (les possibilités 

des individus)  

la nature, la maison, la ville / le village / la campagne, les lieux 

géographiques, les continents, l’espace, la Terre  

les catastrophes naturelles, les campagnes pour la protection de la nature  

la protection de la nature, la protection des animaux, l’élevage d'animaux, 

la conservation des ressources naturelles, le volontariat   

les phénomènes naturels, le maintien de l'environnement, le 

développement durable, la météo et le climat, les saisons, le recyclage et 

la réutilisation  

  

NAT témakör  Les vacances, le voyage, le tourisme 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, 

utazás, turizmus tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó 

szövegekben;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben;  

Véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les touristes, les guides touristiques, les services 

publiques  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les types d'hébergement, les destinations, les sites 

touristiques, les curiosités, les agances et les bureaux des services 

publiques  



 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les monuments, les expositions, les documents de voyage, 

les moyens de transport, les objets utilisés pendant le voyage, les 

formulaires, les brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les vacances en Hongrie et à l'étranger, les festivals  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: la préparation, la planification, l’organisation d'un voyage, 

les visites touristiques, les visites guidées  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les vacances auto-organisées et à forfait, les monnaies, les 

différences culturelles, l’effet du tourisme sur les personnes locales et 

l'économie, les nouveaux domaines du tourisme: le bien-être, 

l’apprentissage des langues  

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Szerepjáték   

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra  

o Önálló projektmunka   

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről   

o Vitafórum  

o  a turizmus pozitív és negatív hatásai  

Fogalmak  

les touristes, les guides touristiques, les services publiques  

les types d'hébergement, les destinations, les sites touristiques, les 

curiosités, les agances et les bureaux des services publiques  

les monuments, les expositions, les documents de voyage, les moyens de 

transport, les objets utilisés pendant le voyage, les formulaires, les 

brochures  

les vacances en Hongrie et à l'étranger, les festivals  

la préparation, la planification, l’organisation d'un voyage, les visites 

touristiques, les visites guidées  

les vacances auto-organisées et à forfait, les monnaies, les différences 

culturelles, l’effet du tourisme sur les personnes locales et l'économie, les 

nouveaux domaines du tourisme: le bien-être, l’apprentissage des 

langues  

  

  



 

NAT témakör  Les affaires publiques et les loisirs 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos eseményről a cselekmény, a körülmények, 

az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő 

összetettebb, részletes és világos jellemzésével;  

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is;  

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában;  

Megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a 

beszélők véleményét is;  

Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos 

csatornákon;  

Megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással 

kapcsolatos tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben;  

Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve 

információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is;  

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi 

kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat a 

természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és nyelvi 

háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;  

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra;  

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel;  

Nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségeket.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les membres du secteur public et de la fonction publique  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les institutions culturelles, les bureaux publics, les 

restaurants, les hôtels, les sites touristiques nationaux et 

internationaux, la vie urbaine / la vie à la campagne  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les billets d'entrée, les formulaires, les brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les événements culturels, les modes de divertissement  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: l’administration, les services, les directives, l’information, 

la présentation des sites  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les loisirs, le divertissement, la culture, les services  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmak alkalmazása: les loisirs, les arts et les événements culturels, 



 

les concerts, les films, les livres, les jeux vidéo, les sports, les 

applications, les médias  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára  

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 

átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Internetes kutatómunka  

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban  

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

o Szerepjáték  

o útbaigazítás kérése és adása  

o Vitafórum  

o GPS vagy útbaigazítás?  

o Kidobhatjuk már a papír térképeket?  

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai  

Fogalmak  

les membres du secteur public et de la fonction publique  

les institutions culturelles, les bureaux publics, les restaurants, les hôtels, 

les sites touristiques nationaux et internationaux, la vie urbaine / la vie à 

la campagne  

les billets d'entrée, les formulaires, les brochures  

les événements culturels, les modes de divertissement  

les loisirs, le divertissement, la culture, les services  

  

NAT témakör  Le français et l’enseignement des langues 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat 

nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére;  

Hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban 

kompenzálja, javítja a tanult stratégiák felhasználásával;  

Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;  

Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;  

Használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére;  

Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok 

megoldása során is törekszik a célnyelvi kommunikációra;  

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban;  

Törekszik releváns digitális tartalmak használatára 

beszédkészségének, szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése 

céljából;  



 

A legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján 

kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen 

szavakat is tartalmazó mondat jelentését;  

A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások 

követésével érzéseit és beszédszándékait világosan és érthetően fejezi 

ki;  

A szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy 

digitális segédeszközt, szótárt;   

  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven  

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az 

ismert nyelvi elemekben  

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése  

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony 

alkalmazása.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Egyéni projekt  

o 1-2 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása  

o csoportmunka  

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása  

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz  

o prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól  

o Vitafórum  

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni?  

Fogalmak  les langues parlées, les langues régionales, les dialectes  

 

NAT témakör  Les sujets interculturels 14 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és 

akár formális kommunikációjában;  

Ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb 

vonásait;  

Interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is 

megfelelő kommunikációt folytat írásban és szóban;  

Megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi 

változatok között;  

Alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában;  

Szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is 

megfelelő kommunikációt folytasson;  

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját 

hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a 

magyar értékek átadására képessé válik;  



 

Tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban;  

Ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat 

és különbségeket;  

Tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző 

alapvető érintkezési és udvariassági szokásokat;  

Átadja célnyelven a magyar értékeket;  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket 

magabiztosan használja.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: les coutumes, les 

traditions  

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: les peuples 

et la culture, les traditions, les monuments typiques, les sports 

nationaux, la cuisine, la langue locale, les sites touristiques, les arts, 

l’histoire, la littérature  

Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete  

Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és 

alkalmazása   

Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, 

folyamatainak ismerete célnyelven   

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása  

Célnyelvi kultúráról információk átadása  

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása  

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti 

jellemzőkről.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o projektmunka   

o Magyarország rövid történelme  

o Franciaország rövid történelme  

o internetes kutatómunka   

o egy célnyelvi ország gasztronómiája   

o magyar receptek francia interpretálása  

o Milyen más nyelveken beszélnek Franciaországban?  

o Egy francia történelmi film megtekintése  

o Vitafórum  

o Fontos-e a hagyományok életben tartása  

Fogalmak  

les coutumes, les traditions  

les peuples et la culture, les traditions, les monuments typiques, les sports 

nationaux, la cuisine, la langue locale, les sites touristiques, les arts, 

l’histoire, la littérature  

 

NAT témakör  Les savoirs et les activités 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  



 

Ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven;  

Használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott 

tartalmakból.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre 

jellemző, életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból  

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Egyéni projektmunka  

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása  

o poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről  

o Vitafórum  

o a humán vagy a reál műveltség a fontos?  

Fogalmak  les matières, les activités scolaires, les études  

 

NAT témakör  Les actualités 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó 

szituációkban;  

Felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket 

ismeretszerzésre és szórakozásra. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata 

célnyelven  

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven  

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő francia nyelvű hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, 

szórakozásra.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Pármunka  

o francia sajtótermékek fajtái  

o aktuális hírek olvasása  

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban  

o Osztálymunka  

o francia nyelvű híradó rendszeres nézése  

Fogalmak  la presse, les actualités, les nouvelles  

 



 

NAT témakör  La science, la technologie et la communication 14 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány 

és technika tématartományhoz tartozó alapvető témákban;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány 

és technika tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben;  

Véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les scientifiques, les chercheurs, les inventeurs, les 

ingénieurs, les personnes travaillant pour le développement 

scientifique et technologique  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les objets de base utilisés par les gens ordinaires / 

scientifiques / professionnels de l'informatique, (parties de) gadgets 

informatiques  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les expositions  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: utiliser la technologie dans la vie quotidienne, utiliser la 

technologie pour étudier ou travailler, les innovations majeures  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Internet, les dangers de son utilisation, les réseaux 

sociaux, la recherche d’informations, les inventions  

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár 

a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a tudomány és technika tématartományban.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Internetes kutatómunka  

o találmányok  

o a jövő technikái  

o Egyéni project  

o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók?  

o A jogosítvány megszerzése, az autó részei   

o Mit fog tudni a következő telefonom?  

o Vitafórum   

o az internet pozitív és negatív oldalai  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Fogalmak  

les scientifiques, les chercheurs, les inventeurs, les ingénieurs, les 

personnes travaillant pour le développement scientifique et 

technologique  

les objets de base utilisés par les gens ordinaires / scientifiques / 

professionnels de l'informatique, (parties de) gadgets informatiques  

les expositions  

utiliser la technologie dans la vie quotidienne, utiliser la technologie pour 

étudier ou travailler, les innovations majeures  

Internet, les dangers de son utilisation, les réseaux sociaux, la recherche 

d’informations, les inventions  

 

NAT témakör  Les gens et la société 14 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és 

társadalom tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és 

társadalom tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és 

társadalom tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

írott szövegekben;  

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: la famille, les amis, les membres de la société 

(adolescents, adultes, personnes âgées), les autorités, les personnes 

travaillant dans les services  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les villes, les villages, la campagne, la maison, les lieux 

publics, les bureaux publics  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les objets utilisés dans la vie quotidienne, la mode et les 

vêtements  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les jours fériés, les événements et les fêtes de famille, les 

événements et les jours fériés nationaux et internationaux  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les courses, l’utilisation des services publics, les tâches 



 

quotidiennes et les tâches ménagères, la participation à la vie d'une 

communauté, le volontariat, le service communautaire  

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: l’addiction 

aux drogues, à l’internet, au travail  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les rôles de genre traditionnels, la tolérance, les amitiés, 

les relations, l’apparence et la personnalité, les différences entre les 

individus, les relations entre les générations, le crime et la punition  

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

az ember és társadalom tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Egyéni projekt  

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek  

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás  

o Szerepjáték:   

o szolgáltatások igénybevétele  

o  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről  

o Vitafórum/eszmecsere   

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon)  

o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek?  

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

Fogalmak  

les rôles de genre traditionnels, la tolérance, les amitiés, les relations, 

l’apparence et la personnalité, les différences entre les individus, les 

relations entre les générations, la famille, les amis, les membres de la 

société (adolescents, adultes, personnes âgées), les autorités, les personnes 

travaillant dans les services, les courses, l’utilisation des services publics, 

les tâches quotidiennes  la participation à la vie d'une communauté  

  

NAT témakör  L’argent et les finances 13 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a 

pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó és az idevágó 

érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek 

és gazdaság tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus hangzó szövegekben;  



 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek 

és gazdaság tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben;  

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les employeurs, les employés, les travailleurs (cols blancs 

et cols bleus)  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les bureaux de la fonction publique  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: l’argent, les devises, les formulaires bancaires, les 

publicités  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: épargner, dépenser et gaspiller de l'argent, les services 

bancaires, les achats en ligne, l’échange de devises  
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: le budget familial, faire des économies, les dépenses et le 

gaspillage de l’argent  

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár 

a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a pénzügyek és gazdaság tématartományban.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Egyéni projekt  

o a pénz kialakulása, története  

o Szerepjáték   

o banki ügyintézés   

o számlanyitás  

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban   

o eszmecsere  

o spórolás-költekezés  

o a jövedelem értelmes beosztása  

o kutatómunka (internet, újságcikk)  

o hitelek,   

o a tőzsde története, működése  

Fogalmak  

les employeurs, les employés, les travailleurs (cols blancs et cols bleus)  

les bureaux de la fonction publique  

l’argent, les devises, les formulaires bancaires, les publicités  

épargner, dépenser et gaspiller de l'argent, les services bancaires, les 

achats en ligne, l’échange de devises  

le budget familial, faire des économies, les dépenses et le gaspillage de 

l’argent  

 



 

NAT témakör  La carrière et l’emploi 14 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját;  

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus hangzó szövegekben;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben;  

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;  

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les lieux de travail, les bureaux  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les objets utilisés dans les différents travaux  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: les entretiens d'embauche, les réunions  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: la planification, l’apprentissage tout au long de la vie, la 

candidature à un emploi  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: le choix de carrière, le travail provisoire en été, les heures 

de travail, les emplois à temps partiel, le chômage, le travail d'équipe, 

les tâches individuelles, la coopération, la réflexion critique, la 

mobilité, le CV  

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása  

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a karrier és munkavállalás tématartományban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Önálló szövegalkotás   

o jelentkezés álláshirdetésre  

o francia nyelvű önéletrajz készítése  

o Szerepjáték   

o Állásinterjú  

o beszélgetés egy állásbörzén  

o Olvasott szövegértés fejlesztése  

o Álláshirdetések böngészése  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Munkaköri leírás értelmezése  

o Csoportos projektmunka   

o Közkedvelt szakmák bemutatása  

Fogalmak  

les lieux de travail, les bureaux  

les objets utilisés dans les différents travaux  

les entretiens d'embauche, les réunions  

la planification, l’apprentissage tout au long de la vie, la candidature à un 

emploi  

le choix de carrière, le travail provisoire en été, les heures de travail, les 

emplois à temps partiel, le chômage, le travail d'équipe, les tâches 

individuelles, la coopération, la réflexion critique, la mobilité, le CV  

 

NAT témakör  La multiplication des connaissances 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Összetettebb információkat ad át és cserél;  

Összefüggő, papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív munkaformában;  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár ikt-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során;  

Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;  

Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott 

szövegeket;  

Írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek;  

Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben;  

Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket 

tanórán kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra;  

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra;  

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket;  

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel;  

Használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;   

Használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra;  

Használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Francia nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése  

Akár elvontabb információ megosztása francia nyelven  

Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, 

tudásmegosztásra, nyelvi fejlesztésre  

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában  

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján  

  

NAT témakör  La preparation aux examen 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit;  

Alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető 

sajátosságokat;  

A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;  

Megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten;  

Összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban;  

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát;  

Megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb 

részinformációkat;  

Megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb 

részinformációkat;  

Informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, 

digitális felületen is;  

Aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos 

szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben;  

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;  

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;  

Szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat 

használ;  

Megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja;  

Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz;  

Nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre 

kevesebb korlát akadályozza;  

Egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, 

tartalmakat értelmez és használ;  

Középszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg;  

Középszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg;  

Az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja;  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Középszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása  

A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból 

történő átgondolása  

A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása  

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Vizsgafeladatok gyakorlása  

o Vizsgaszituációk gyakorlása  

o Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben  

o Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó 

témakörökben  

o Megadott szószámú szöveg írása az középszintű érettségi vizsga témaköreihez 

kapcsolódóan  

 

  



 

Német nyelv 

 

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma   

9. évfolyam  5 180  

10. évfolyam  5  180 

11. évfolyam  6  216 

12. évfolyam  6  192 

9. évfolyam 

A témakörök, NAT témakörek áttekintő beosztása 

Témakörök 
Óraszám 

180 óra 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschafts- 

beziehungen, Lebensstil  

20 óra 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 20 óra 

Themen und Situationen im Bereich des Schule und Ausbildung  15 óra 

Reisen und Urlaub, Tourismus 15 óra 

Öffentliches Leben 15 óra 

 Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen  15 óra 

 Interkulturelle und landeskundliche Themen  15 óra 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 óra 

 Aktuelle Themen 10 óra 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation  15 óra 

Unterhaltung 15 óra 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung  15 óra 

 

  



 

NAT témakör  
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 
15 óra  

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 adott 

tématartományban; 

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 

Kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Bekannte, Familienmitglieder, Freunde  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Zuhause  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Teile des Hauses/der Wohnung,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Hobbys  

Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása 

egyszerű nyelvi elemekkel  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények 

o  projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos 

összefüggő beszéd gyakorlására)  

o közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim   

o érdekes családi történetek a múltból  

o családi ünnepek  

o szomszédi kapcsolatok  

o szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása  

o projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével  

o internetes kutatómunka és csoportos projekt  

o családok a német nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok  

o a modern kor családtípusai  

o szerepek a családon belül  

o vitafórum: pl. tinédzserek helyzete a családban  

o szerepjáték: pl. az orvosnál  

o prezentáció készítése: családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok 

és különbségek  

o közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök  



 

Fogalmak Bekannte, Familienmitglieder, Freunde, Verwandte  

Teile des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, 

Kleider und Accessoires unmittelbare und weitere Umgebung, mein 

Wohnort  

Feste, Schul- und Familienfeiern  

Hobbys, Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt gehen, 

Hausarbeiten  

größerer Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige 

Krankheiten, positive und negative Charakterzüge  

  

NAT témakör  
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 
12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek 

felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az adott 

tématartományban;  

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;  

Véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a 

tanult nyelvi eszközökkel;  

A tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, 

beszédszándékainak megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;  

Megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű 

nyelvi elemekkel;  

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 témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Tiere, Pflanzen  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Natur, Zuhause, Städte, auf dem Lande  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Naturkatastrophen  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze 

schützen  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Naturphänomene, Wetter und Klima, Jahreszeiten  

Környezethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények 

o  internetes kutatás   

o veszélyeztetett állatok  

o kihaló növényfajok  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon  

o a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben  

o kiselőadás készítése   

o veszélyben a Földünk  

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai  

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai  

o mennyire egészséges lakóhelyem környezete?  

o vitafórum   

o hasznosak-e az állatkertek?  

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban?  

o egy német nyelvű természetfilm megtekintése  

o projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások 

bemutatása)  

Fogalmak Tiere, Pflanzen  

Natur, Zuhause, Städte, auf dem Lande  

Naturkatastrophen 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen 

Naturphänomene, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

  

NAT témakör  
Themen und Situationen im Bereich des Schule und 

Ausbildun 
15 óra  

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; 

Aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő 

ifjúsági irodalmi alkotások közös előadásában; 

Egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, 

átfogalmazásába; 

Felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott 

tématartományhoz 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; 

Egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy 

írásban projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök 

segítségével is meg tudja valósítani; 

A főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

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; 

Felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

Megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

Összetett írott instrukciókat értelmez; 

Véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és 

arról írásban interakciót folytat; 



 

Néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg 

alapján; 

Egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő 

eseményekből álló történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

Összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal 

(például: és, de, vagy); 

Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok 

magyarázatát kéri vagy visszakérdez; 

Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, 

nyomtatott vagy digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és feladatmegoldás során; 

Részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

Részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi 

tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt 

nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Angestellte in der Schule 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Mittel des Lernens in und außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der 

Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten 

des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Lernen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der 

Schule, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Schulfächer, Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, 

verschiedene Wege des Lernens, Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

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 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények 

o  egyéni kutatás és képes beszámoló 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

o csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

o internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző 

részeiben 

o vitafórum 

o hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o jó dolog-e a bentlakásos iskola? 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények 

o milyen a jó tanár? 

o íráskészség fejlesztése  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o panaszkodó e-mail írása egy németországi barátomnak a sok házifeladatról  

Fogalmak Angestellte in der Schule, Mitschüler 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes 

Mittel des Lernens in und außerhalb der Schule 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, 

Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des 

Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule 

Lernen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, 

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

Schulfächer, Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, , verschiedene Wege 

des Lernens Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

  

NAT témakör Reisen und Urlaub, Tourismus 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő szövegeket, és értelmezi a szövegben 

megjelenő összefüggéseket; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Touristen und Reiseleiter 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Feste und Feiertage in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Einzelreise und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk 

átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista készítése 

o internetes kutatás 

o érdekes, szokatlan szállások 

o különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

o játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

o felmérés készítése az osztályban 

o ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

o ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

o szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

o panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

Fogalmak 

Touristen und Reiseleiter 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, 

Touristenattraktionen 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, 

Touristenattraktionen 

Feste und Feiertage in Ungarn und im Ausland 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt 

Einzelreise und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede 

 

NAT témakör Öffentliches Leben 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban 

vagy digitális felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

Értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

Hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket 

elektronikus, digitális csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy 

ismeretszerzésre; 

Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

szituációkhoz kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

Megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott 

szöveg tartalmát; 

Információt cserél, információt kér, információt ad. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Angestellte in sozialen Institutionen und im 

Dienstleistungssektor  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: kulturelle und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, 

Restaurants, Hotels, berühmte Orte und Sehenswürdigkeiten im In- und 

Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Land 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Eintrittskarten, Unterlagen, Prospekte 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: kulturelle Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Verwaltung, Dienstleistungen, Wegbeschreibung, Auskunft 

geben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Hobbys, Freizeit, Kultur, Sport, Lesen, Filme, Unterhaltung 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

és átadása 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o projektmunka, egyéni bemutatók 

o mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o mi szórakoztat minket? 

o vitakészség fejlesztése 

o vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

o íráskészség fejlesztése  

o brossúrák, adatlapok kitöltése 

o film/könyv - ajánló brossúra készítése 

o egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

o egy német nyelvű novella órai feldolgozása 

Fogalmak 

Angestellte in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor 

kulturelle und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, 

Hotels, berühmte Orte und Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, 

Leben in der Stadt und auf dem Land 

Eintrittskarten, Unterlagen, Prospekte 

kulturelle Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten 

Verwaltung, Dienstleistungen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, 

Vorstellung von Sehenswürdigkeiten 

Hobbys, Freizeit, Kultur, Sport, Lesen, Filme, Unterhaltung 

 

 



 

NAT témakör Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

Értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott 

tartalmakat a tanórán kívül is; 

Tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat; 

Követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt 

nyelvi elemekben; 

Alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, 

fenntartásához és befejezéséhez; 

Tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza 

mondanivalójának lényegét; 

Digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

Következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

Ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján 

kikövetkezteti az életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, 

rövid szövegekben; 

Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki 

magának; 

Nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő 

eszközöket; 

Nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

Hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

Társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, 

Sprache 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

o nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

o internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

o a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról 

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

o olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

o ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

o könnyített olvasmány tartalmának előadása rövid szerepjátékkal 

o íráskészség fejlesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: ’LUX’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal célnyelven 

Fogalmak Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprach 

 

 

NAT témakör Interkulturelle und landeskundliche Themen 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális 

ismereteket; 

Találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

Megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi 

eseményekkel a célnyelven; 

Megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása 

célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o projektmunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Németországban 

o a falvak szerepe manapság a két országban 

o mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

o internetes kutatómunka 

o a karácsonyfa eredete és elterjesztése 

o a német himnusz eredete és története 

o prezentáció 

o a karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

o játék 

o leírás készítése/receptek – magyar vagy német specialitás? 

o kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

o „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

o vitafórum 

o milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

Fogalmak  

 



 

NAT témakör Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy 

írásban projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök 

segítségével is meg tudja valósítani; 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformákban; 

Aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő 

gyermek-, és ifjúsági irodalmi alkotások közös előadásában; 

Ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre 

jellemző, életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása 

célnyelven 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o projektmunka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

o (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

o vitafórum 

o melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

o játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb 

lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

Fogalmak  

 

 



 

NAT témakör Aktuelle Themen 10 óra 

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; 

Megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

Megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, 

események lényegét. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és 

használata célnyelven 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o online videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

o szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

o internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

o nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stílusa, szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében 

Fogalmak  

 



 

NAT témakör Wissenschaft und Technik, Kommunikation óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott 

és írott célnyelvi szövegeket kevésbé ismert témákban és 

szövegtípusokban is; 

az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket 

különböző szövegtípusokban. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Geräte für Alltagsmenschen, Technik im Haushalt, Handy, 

Computer, Internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in 

der Arbeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Internet, soziale Netzwerke 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika 

tématartományban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

o a közlekedést? 

o a házimunkát?  

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

o internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

o vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

Fogalmak 

Geräte für Alltagsmenschen, Technik im Haushalt, Handy, Computer, 

Internet 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

soziale Netzwerke 

 

 



 

NAT témakör Unterhaltung 15 óra 

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; 

Kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, 

élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat 

összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

Értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

szituációkhoz kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

Összetett írott instrukciókat értelmez; 

Érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

Rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

Üzeneteket ír; 

A nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja 

szórakozásra és ismeretszerzésre; 

A tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és 

azokat használja; 

Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmakkal; 

Felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos 

nyelvtanulásra. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmak megismerése (irodalom, film, társasjáték) 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek 

felhasználása szórakozás és élményalapú nyelvtanulás céljára 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o internetes kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o érdekes kiállítások, múzeumok bemutatása 

o kedvenc filmem bemutatása németül 

o kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

o a szöveg leírása és értelmezése 

o egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

o egy német nyelvű játékfilm közös megtekintése, megvitatása 

Fogalmak  

 

 



 

NAT témakör Wissenserwerb, Wissensvermittlung 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy 

írásban projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök 

segítségével is meg tudja valósítani; 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformákban; 

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; 

Rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart 

változatos feladatok kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú 

vizuális eszközök támogatásával; 

Néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg 

alapján; 

A tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és 

igyekszik azokat kihasználni; 

Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

ismeretterjesztő tartalmakkal; 

Felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

Felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ 

megszerzése 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videofelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

o projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók német nyelvű írásaiból 

(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

Fogalmak  

 

  



 

10. évfolyam 

A témakörök, NAT témakörek áttekintő beosztása 

Témakörök 
Óraszám 

180 óra 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 
20 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 20 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 15 

Reisen und Urlaub, Tourismus 15 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 15 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 15 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 

Aktuelle Themen 15 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 15 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 20 

 



 

NAT témakör 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

20 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével; 

Leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, 

elvontabb témákban; 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát; 

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

A társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 

lezárja azt, akár ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

Előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési 

körének megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit; 

A tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

helyzetekben alkalmazza; 

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban 

és írásban; 

Szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

A társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban 

bekapcsolódik az érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes 

tématartományon belül; 

A mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek 

széles körében tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, 

és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi 

eszközök széles körének használatával; 

Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír. 

 

 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Bekannte, Familienmitglieder, Freunde, berühmte 

Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: unmittelbare und weitere Umgebung, Freizeitorte, 

Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Persönliche 

Dienstleistungen 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Teile des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, 

Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände zur Behandlung 

von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Feste, Schul- und Familienfeiern, Sportarten, 

Sportereignisse, Krankheiten  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Hobbys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und 

Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, 

Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum 

Arzt gehen, tägliche Aufgaben,  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: größerer Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und 

Mode, häufige Krankheiten und Verletzungen, medizinische 

Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und negative Charakterzüge 

Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, persönliche Erfolge und 

Misserfolge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle  

Személyes élethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata 

Interakció a személyes tématartományban 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

o kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák 

o projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim - miért? 

o névadási szokások a családon belül  

o érdekes családi történetek a múltból 

o jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, ill. egy híres ember élete 

o internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

o különbségek, hasonlóságok 

o a mai kor családtípusai 

o szerepek a családon belül 

o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

o vitafórum  



 

o pl. tinédzserek helyzete a családban 

o szerepjáték:  

o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

o telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

o prezentáció készítése:  

o családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

o közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

Fogalmak 

Bekannte, Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, 

medizinisches Fachpersonal 

unmittelbare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, 

Institutionen im Gesundheitswesen, Persönliche Dienstleistungen 

Teile des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, 

grundlegende Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit 

zu bleiben, Kleider und Accessoires 

Feste, Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, 

Krankheiten 

Hobbys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, 

Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, 

Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, tägliche Aufgaben, 

größerer Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige 

Krankheiten und Verletzungen, medizinische Behandlung, Heilmittel zu 

Hause, positive und negative Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, 

Zukunftspläne, persönliche Erfolge und Misserfolge, Jungsein, 

Frauenrolle-Männerrolle 

 

 



 

NAT témakör 
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 
20 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi 

eszközökkel, felkészülést követően; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben 

megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Tiere, Pflanzen Personen im Dienste des Umweltschutzes 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Natur, Zuhause, Städte, auf dem Lande geografische Orte, 

Weltall, die Erde 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze 

schützen, soziales Engagement 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, 

Wiederverwertung und Wiederverwendung, Wetter und Klima, 

Jahreszeiten 

A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk 

átadása 

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

o a vidék és a város összehasonlítása  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o kérdőív készítése, közös kiértékelése: „Sind Sie ein Ökotyp?” 

o interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

o kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, 

újrahasznosítás 

o internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o eltűnő növények 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

o kiselőadás készítése:  

o veszélyben a Földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

o vitafórum:  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

Fogalmak 

Tiere, Pflanzen Personen im Dienste des Umweltschutzes 

Natur, Zuhause, Städte, auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die 

Erde 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, 

soziales Engagement 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, 

soziales Engagement 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, 

Wiederverwertung und Wiederverwendung, Wetter und Klima, 

Jahreszeiten 

 

 



 

NAT témakör 
Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 
15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári 

magyarázatokat a nyelvórákon; 

A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit;  

Részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő 

nyelvórai tevékenységekben; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár ikt-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban; 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát; 

Alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása 

során; 

Alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása 

során; 

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott 

szövegeket; 

Visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt 

folyamatos és érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan 

összefűzve; 

Váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és 

történésekre jellemzően célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai 

szituációkban. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Angestellte in der Schule 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Mittel des Lernens in und außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, 

Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der 

Sprachverwendung außerhalb der Schule  

A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: 

Schulsystem in Ungarn und in den DACHL-Ländern 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Lernen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der 

Schule, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Schulfächer, Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, 

verschiedene Wege des Lernens 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg 

felhasználása a nyelvi fejlesztő tevékenységek során 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és 

szóban a nyelvi fejlesztő tevékenységek során 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o szerepjátékok: 

o konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral) 

o különböző foglalkozások bemutatása 

o ’Álomszakmám’ 

o egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

o csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

o kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

o internetes kutatómunka: képes beszámolók 

o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

o vitafórum: 

o hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o milyen a jó tanár? 

o íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o e-mail írása egy angliai barátomnak a sok házifeladatról  

Fogalmak 
Angestellte in der Schule 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mittel des Lernens in und außerhalb der Schule 

Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und 

Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der 

Schule 

Schulsystem in Ungarn und in den DACHL-Ländern 

Lernen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, 

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

Schulfächer, Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege 

des Lernens 

 

 

NAT témakör Reisen und Urlaub, Tourismus 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, 

felkészülést követően; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Touristen und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, 

Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, 

Prospekte  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Feste und Feiertage in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt 

Stadtführung 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Einzelreise und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede 

Währungen, Wirkung des Tourismus auf Menschen und Wirtschaft 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk 

átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o Plauderstube: irányított kérdések segítségével projektmunka egyénileg, párban vagy 

csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

o internetes kutatás 

o érdekes, szokatlan szállások 

o különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

o játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

o felmérés készítése az osztályban: 

o ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

o szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

o panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

o vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? 

o kérdőív készítése, elemzése: „Bist du abenteuerlustig?” 

Fogalmak Touristen und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, 

Touristenattraktionen öffentliche Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und 

im Ausland 

Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, 

Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte 

Feste und Feiertage in Ungarn und im Ausland 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

Einzelreise und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, 

Wirkung des Tourismus auf Menschen und Wirtschaft 

 

NAT témakör Öffentliches Leben, Unterhaltung 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát; 

Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket 

tanórán kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és 

azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

Írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már 

elvontabb témákban; 

Összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági 

tartalmak lényegét röviden és érthetően; 

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget;  

Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír; 

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Angestellte in sozialen Institutionen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: kulturelle Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte 

im In- und Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Hobbies, Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmak megismerése: Freizeitaktivitäten, 

Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereignisse 

und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, 

Apps 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi 

szövegek, filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás 

céljára 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, 

cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o vitakészség fejlesztése:  

o vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

o íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adatlapok kitöltése,  

o film/könyvajánló brossúra készítése 

o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

o csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

o szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

o a média szerepe a mai korban 

o kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

o projektmunka 

o mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o mi szórakoztat minket? 

o egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

o egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

Fogalmak Angestellte in sozialen Institutionen 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

kulturelle Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und 

Ausland 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

Hobbies, Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und 

kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, 

Computerspiele, Medien, Apps 

 

NAT témakör  Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;  

Nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

Céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

Egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését 

nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

Körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri; 

Ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az 

ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó 

mondat jelentését; 

Félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

A kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva 

újrakezdi a mondandóját; 

A társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a 

rendelkezésére álló nyelvi és stratégiai eszközöket; 

Nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások 

követésével céljainak megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

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; 

Használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

Hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése 

érdekében; 

Megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása 

során is törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban; 

Törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, 

szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

Használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 



 

Összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető 

leírást ad vagy nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

A szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt használ; 

Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és 

intonációt; 

Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása 

fejlesztésére; 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár 

egyszerűbb irodalmi – szöveg tartalmát; 

A szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló 

ismeretlen szavak jelentését; 

Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki 

magának; 

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

Kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését 

az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

Nyelvi haladását fel tudja mérni; 

Hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, 

Sprachen, autonomes Lernen,  

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

o nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

o internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

o a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

o olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

o ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

o íráskészség fejesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: LUX’) felhasználva 

az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

o német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal németül 

Fogalmak Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, 

autonomes Lernen,  

 

 



 

NAT témakör Interkulturelle und landeskundliche Themen 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

Ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját 

anyanyelvi és a célnyelvi közösség szokásai, értékei, attitűdjei és 

meggyőződései között; 

Felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi 

változatok között; 

Tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban; 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket 

magabiztosan használja. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und 

Traditionen 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und 

Kultur, Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, 

Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten Kunst, Geschichte 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o projektmunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

o a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

o internetes kutatómunka 

o a karácsonyfa eredete és elterjedése 

o a német himnusz eredete és változásai 

o prezentáció 

o a karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

o játék 

o leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

o kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

o kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

o vitafórum 

o milyen kulturális meglepetések érhetnek a DACHL országokban? 

o  

Fogalmak 

Bräuche und Traditionen 

Leute und Kultur, Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale 

Sportarten, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten Kunst, 

Geschichte 

 

 



 

NAT témakör Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és 

azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

Használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott 

tartalmakból. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre 

jellemző, életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o projektmunka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

o (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

o vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

o játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb 

lista? 

o egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 

o  

Fogalmak  

 

 



 

NAT témakör Aktuelle Themen 15 óra 

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; 

Megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és 

nemzetközi hírek, események lényegét. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és 

használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, 

szórakozásra. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o vitafórum egy aktuális eseményről 

o újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

o videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

o szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

o internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

o nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stílusa, szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

Fogalmak  

 

 



 

NAT témakör Wissenschaft und Technik, Kommunikation 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, 

felkészülést követően; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben 

megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

Megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Technik im Haushalt, Handy, Computer, Internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in 

der Arbeit  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Internet, soziale Netzwerke 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika 

tématartományban 

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o kiselőadás: Én és az okostelefonom 

o csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

o projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést? 

o a házimunkát?  

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

o internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

o vitafórum  



 

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

Fogalmak 
Technik im Haushalt, Handy, Computer, Internet 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

Internet, soziale Netzwerke 

 

 

NAT témakör Wissenserwerb, Wissensvermittlung 20 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során; 

Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben; 

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, 

rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása német nyelven 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

o projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

Fogalmak  

 



 

11. évfolyam 

A témakörök, NAT témakörek áttekintő beosztása 

Témakörök 
Óraszám 

180 óra 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 
18 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 15 

Reisen und Urlaub, Tourismus 15 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 15 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 15 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 

Aktuelle Themen 15 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 15 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 15 

Wirtschaft und Finanzen 13 

Arbeitswelt und Karriere 15 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 15 

Vorbereitung auf das Abitur 20 



 

NAT témakör 
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 
18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési 

körén túlmutató vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

akár anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára 

kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget;  

Értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

Megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár 

elvontabb témájú írott szövegekben; 

Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon 

belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

Érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

A nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

élethelyzetekben megfelelően alkalmazza; 

Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi 

eszközök széles körének használatával; 

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban 

és írásban; 

Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja; 

Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait 

igyekszik kompenzálni; 

Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, 

megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a 

személyes tématartományban és az idetartozó érettségi témákban. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in 

der Familie, Liebe, Ehe, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, 

medizinisches Fachpersonal, Gleichberechtigung von Mann und Frau, 

alte und neue Familienmodelle 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: unmittelbare und weitere Umgebung, Arbeitsplätze, 

Institutionen im Gesundheitswesen, Wohnorte, Freizeitorte, 

Persönliche Dienstleistungen  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Teile des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, 

Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände zur Behandlung 

von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Feste (Familienfeste, Kirchenfeste, Nationalfeste) Schul- 

und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, 

Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, 

Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, 

tägliche Aufgaben  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: größerer Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, 

Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, Kleidung als 

Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebensphasen, 

Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, 

Gesundheitswesen (medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), 

positive und negative Charakterzüge, persönliche Erfolge und 

Misserfolge, Freundschaft 

Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

személyes tématartományban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o internetes kutatás 

o a családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

o a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o modern családok 

o az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

o szerepjáték  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

o önálló szövegalkotás 

o az életem 15 év múlva  

o híres személyiségek mint példaképek 

o vitafórum 



 

o az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o vannak-e még családi példaképek? 

o a generációk együttélése: kölcsönös segítség vagy konfliktusforrás? 

o a Mama Hotel lakói 

o hagyományos vagy modern családmodell? 

o piercingek és tetoválások a fiatalok körében 

o ’Egy gyerek nem gyerek?’ 

o valóban „ruha teszi az embert”? 

o hagyományos vagy alternatív gyógyítás? 

o minden biotermék bio? 

o a márkanevek szerepe a társadalomban 

Fogalmak 

Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, 

Liebe, Ehe, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches 

Fachpersonal, Gleichberechtigung von Mann und Frau, alte und neue 

Familienmodelle 

unmittelbare und weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im 

Gesundheitswesen, Wohnorte, Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen 

Teile des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, 

grundlegende Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit 

zu bleiben, Kleider und Accessoires 

Feste (Familienfeste, Kirchenfeste, Nationalfeste) Schul- und 

Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten, 

Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde 

Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit 

bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, tägliche Aufgaben 

größerer Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, 

soziale Beziehungen, Kleider und Mode, Kleidung als Ausdruck der 

gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebensphasen, Beziehungen, 

Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, 

Gesundheitswesen (medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), 

positive und negative Charakterzüge, persönliche Erfolge und 

Misserfolge, Freundschaft 

 

 
 

NAT témakör 
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 
óra 

 



 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

akár anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában számára 

kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos 

csatornákon; 

Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár 

elvontabb témájú írott szövegekben; 

Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt a környezeti tématartományon 

belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja; 

Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait 

igyekszik kompenzálni; 

Környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében 

hatékonyan ad át és cserél információt; 

Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi 

eszközökkel alkot szöveget szóban és írásban; 

Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, 

megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a 

környezeti tématartományban és az idetartozó érettségi témákban; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, ikt-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

Értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

Véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

Véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 



 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár ikt-eszközök segítségével, 

felkészülést követően. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Tiere, Pflanzen, Personen im Dienste des Umweltschutzes 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Natur, Zuhause, Städte, auf dem Land, geografische Orte, 

Kontinente, Weltall, die Erde 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, 

Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze 

schützen, soziales Engagement  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, 

Wetter und Klima, Jahreszeiten, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, erneuerbare Energien  

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

környezeti tématartományban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

o természeti kincsek a lakóhelyemen  

o mindennapi természetvédelem 

o csoportos projektmunka  

o a hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

o természetvédő aktivista csoport létrehozása 

o kutatómunka  

o alternatív energiaforrások 

o globális felmelegedés 

o a Föld belső szerkezete, vulkánok, cunamik 

o vitafórum 

o családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

o valóban olyan „szuperek” a szupermarketek? 

o miért népszerűek a lakóparkok? 

o a hulladékprobléma megoldható? 

o vidék vagy város? 

o gazdaságosak az új energiaforrások? 

Fogalmak 

Tiere, Pflanzen, Personen im Dienste des Umweltschutzes 

Natur, Zuhause, Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, 

Weltall, die Erde 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom 

Umweltschutz, 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, 

soziales Engagement 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und 

Klima, Jahreszeiten, Wiederverwertung und Wiederverwendung, 

Ökologisch wohnen, erneuerbare Energien 

 

NAT témakör Reisen und Urlaub, Tourismus 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, 

utazás, turizmus tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, ikt-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó 

szövegekben; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

Véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

Véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Touristen und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, 

Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, 

Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Feste und Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, 

Stadtführung  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Einzelreise und Gruppenreise, Währungen, kulturelle 

Unterschiede, Wirkung des Tourismus auf Menschen, Bedeutung des 

Tourismus auf die Wirtschaft, Neue Tourismuszweige (Wellness, 

Sprachtourismus u.s.w)  

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

nyaralás, utazás, turizmus tématartományban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o szerepjáték 

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

o önálló projektmunka  

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

o vitafórum  

o a turizmus pozitív és negatív hatásai 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

o szervezett vagy egyéni utazás? 

o valóban olyan vonzó a kempingezés? 

o hagyományos vagy modern turizmus? 

o egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

o csoportos projektmunka: film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

o kutatómunka (internet, újságok, statisztikák): az utazás hatása a gazdaságra, 

társadalomra 

Fogalmak 

Touristen und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, 

Touristenattraktionen, öffentliche Dienstleistungsbetriebe 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, 

Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, 

Prospekte 

Feste und Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 



 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung 

Einzelreise und Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, 

Wirkung des Tourismus auf Menschen, Bedeutung des Tourismus auf die 

Wirtschaft, Neue Tourismuszweige (Wellness, Sprachtourismus u.s.w) 

 

NAT témakör Öffentliches Leben und Unterhaltung 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos eseményről a cselekmény, a körülmények, az 

érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában; 

megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a 

beszélők véleményét is; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos 

csatornákon; 

megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár 

elvontabb témájú írott szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással 

kapcsolatos tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

írott szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve 

információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi 

kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat a 

természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és nyelvi 

háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel; 

nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségeket. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Angestellte in sozialen Institutionen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: kulturelle Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte 

im In- und Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Hobbies, Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmak alkalmazása: Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, 

Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereignisse 

und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, 

Apps 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 

átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o internetes kutatómunka  

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

o egy híres mű és író vagy költő munkásságának bemutatása 

o szerepjáték  

o útbaigazítás kérése és adása 

o vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 

o kidobhatjuk már a papír térképeket? 

o az e-könyvek előnyei és hátrányai 

o hobbi- vagy versenysport? 

o gyorsétterem vagy házi koszt? 

Fogalmak 

Angestellte in sozialen Institutionen 

kulturelle Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und 

Ausland 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

Hobbies, Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, 

Kunst und kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, 

Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

 



 

NAT témakör Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat 

nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

Hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban 

kompenzálja, javítja a tanult stratégiák felhasználásával; 

Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

Használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok 

megoldása során is törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban; 

Törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, 

szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

A szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások 

követésével érzéseit és beszédszándékait világosan és érthetően fejezi 

ki; 

A szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy 

digitális segédeszközt, szótárt;  

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a 

természeteshez közelítő célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök 

segítségével; 

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert 

témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket;  

Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő 

kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása 

fejlesztésére; 

Megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó 

szóbeli közléseket; 

Hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat; 

Elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki 

magának; 

Céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, 

módokat; 

Nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

Hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

és nyelvhasználati lehetőségeket. 

 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, 

Sprachen, Akzente und Dialekte, autonomes Lernen 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az 

ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony 

alkalmazása 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

o csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

o prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól 

o dialektus-szótár készítése 

o egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

o vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

o a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

Fogalmak Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, 

Akzente und Dialekte, autonomes Lernen 

 



 

NAT témakör Interkulturelle und landeskundliche Themen óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és 

akár formális kommunikációjában; 

Ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb 

vonásait; 

Interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is 

megfelelő kommunikációt folytat írásban és szóban; 

Megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi 

változatok között; 

Alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

Szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is 

megfelelő kommunikációt folytasson; 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját 

hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a 

magyar értékek átadására képessé válik; 

Tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban; 

Ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat 

és különbségeket; 

Tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző 

alapvető érintkezési és udvariassági szokásokat; 

Átadja célnyelven a magyar értékeket; 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket 

magabiztosan használja. 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und 

Traditionen  

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und 

Kultur, Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, 

Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten, Kunst, Geschichte, 

Literatur 

Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige 

Römische Reich Deutscher Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, 

BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és 

alkalmazása (Tschüß, sehr geehrte…, Hallo u.s.w) 

Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, 

folyamatainak ismerete célnyelven  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról információk átadása 

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o prezentáció készítése és bemutatása  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o Magyarország és Németország/Ausztria történelmének legfontosabb kapcsolódásai 

o projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 

o a DACHL országok rövid történelme 

o a magyar és német/osztrák/svájci történelem kapcsolódási pontjai  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban? 

o internetes kutatómunka  

o egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek német nyelvű interpretálása 

o milyen más nyelvek találhatók a DACHL országokban? 

o egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

o vitafórum 

o fontos-e a hagyományok életben tartása? 

o fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

o miben hasznos a globalizáció?  

Fogalmak 

Bräuche und Traditionen 

Leute und Kultur, Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale 

Sportarten, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten, Kunst, 

Geschichte, Literatur 

Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, Kaiserreich, Das Dritte 

Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall 

 

 

NAT témakör Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

Használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre 

jellemző, életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

o poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

o vitafórum: a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

Fogalmak  

 

NAT témakör Aktuelle Themen 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó 

szituációkban; 

Felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket 

ismeretszerzésre és szórakozásra.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata 

célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, 

szórakozásra 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o a német sajtótermékek fajtái 

o német újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

o osztálymunka 

o német nyelvű híradó rendszeres nézése 

o iskolai/osztály hírekből német nyelvű híradó készítése, filmezése 

Fogalmak  

 

 



 

NAT témakör Wissenschaft und Technik, Kommunikation 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány 

és technika tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, ikt-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és 

technika tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és 

technika tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

írott szövegekben; 

Véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Wissenschaftler, Forscher, Erfinder, Ingenieure  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Geräte für Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, 

(Teile von) IT-Geräten,  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Messen, Konferenzen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in 

der Arbeit, wesentliche Innovationen 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Internet, soziale Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

tudomány és technika tématartományban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o internetes kutatómunka 

o találmányok 

o a jövő technikái 

o egyéni projekt 

o az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

o a jogosítvány megszerzése, az autó részei  

o mit fog tudni a következő telefonom? 

o vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o lesz-e az unokámnak telefonja? 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

o az okosház mindent megold? 

Fogalmak 

Wissenschaftler, Forscher, Erfinder, Ingenieure 

Geräte für Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) 

IT-Geräten, 

Messen, Konferenzen 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit, 

wesentliche Innovationen 

Internet, soziale Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

 

NAT témakör Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és 

társadalom tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, 

akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, ikt-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és 

társadalom tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és 

társadalom tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

írott szövegekben; 

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Angehörige der Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, 

ältere Generationen), die Öffentlichkeit, Ämter und Behörden, 

Angestellte im Dienstleistungssektor 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Heimat, öffentlicher Raum, Ämter 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Gegenstände des Alltags, Mode und Kleidung 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Familienfeste und Veranstaltungen in der Familie, 

nationale und internationale Veranstaltungen bzw. Feiertage 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Einkaufen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, 

alltägliche Angelegenheiten erledigen, Teilnahme am Leben einer 

Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: 

Handysucht, Internetabhängigkeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: grundlegende Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, 

Aussehen und Persönlichkeit, individuelle Unterschiede, Beziehung 

zwischen Generationen, Verbrechen und Bestrafung, Abhängigkeiten-

Suchtbehandlungen  

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

az ember és társadalom tématartományban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

o szerepjáték  

o szolgáltatások igénybevétele 

o  önálló szövegalkotás   

o megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

o vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

Fogalmak 

Angehörige der Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere 

Generationen), die Öffentlichkeit, Ämter und Behörden, Angestellte im 

Dienstleistungssektor 

Heimat, öffentlicher Raum, Ämter 

Gegenstände des Alltags, Mode und Kleidung 

Familienfeste und Veranstaltungen in der Familie, nationale und 

internationale Veranstaltungen bzw. Feiertage 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Einkaufen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche 

Angelegenheiten erledigen, Teilnahme am Leben einer Gemeinschaft, 

freiwillige Arbeit, Zivildienst 

Handysucht, Internetabhängigkeit 

grundlegende Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und 

Persönlichkeit, individuelle Unterschiede, Beziehung zwischen 

Generationen, Verbrechen und Bestrafung, Abhängigkeiten-

Suchtbehandlungen 

 

 

NAT témakör Wirtschaft und Finanzen 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek 

és gazdaság tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, ikt-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és 

gazdaság tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és 

gazdaság tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

írott szövegekben; 

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: öffentliche Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, 

Wechselstube 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Geld, Bankkarte, Kreditkarte, Konto, Währungen, 

Formulare in der Bank, Anzeigen, Werbungen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Geld sparen, Geld überweisen, Geld abheben, Geld 

ausgeben und verschwenden, Banking, online kaufen, Geld wechseln 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Familienbudget, Geld sparen, ausgeben und verschwenden, 

Kredite 

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár 

a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

pénzügyek és gazdaság tématartományban 



 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

o szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

o eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

o a jövedelem értelmes beosztása 

o kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 

o a tőzsde története, működése 

o vitafórum 

o ki kezelje a családi kasszát? 

o a munka jutalma a zsebpénz? 

o hitellel kezdődjön a felnőtt élet? 

o a reklámok a mindennapi életünkhöz tartoznak? 

Fogalmak 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter 

öffentliche Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

Geld, Bankkarte, Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, 

Anzeigen, Werbungen 

Geld sparen, Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und 

verschwenden, Banking, online kaufen, Geld wechseln 

Familienbudget, Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

 



 

NAT témakör Arbeitswelt und Karriere 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, ikt-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus hangzó szövegekben; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben; 

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Berufe, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Arbeitsplätze, Büros  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Gegenstände in unterschiedlichen Berufen  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Planung, lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Lebenslauf, Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob 

Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenhilfe, 

Teamarbeit, individuelle Aufgaben, Kooperation, kritisches Denken, 

Mobilität 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

karrier és munkavállalás tématartományban 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o német nyelvű önéletrajz készítése 

o szerepjáték  

o állásinterjú 

o beszégetés egy állásbörzén 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o olvasott szövegértés fejlesztése 

o álláshirdetések böngészése 

o munkaköri leírás értelmezése 

o csoportos projektmunka  

o egy munkahelyi projekt kidolgozása 

o közkedvelt szakmák bemutatása 

o vitafórum 

o nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

o csak az egyetem lehet a cél? 

o létezik ideális munkahely? 

o hazai vagy külföldi munkavállalás?  

Fogalmak 

Berufe, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

Arbeitsplätze, Büros 

Gegenstände in unterschiedlichen Berufen 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

Planung, lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

Lebenslauf, Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, 

Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenhilfe, Teamarbeit, individuelle 

Aufgaben, Kooperation, kritisches Denken, Mobilität 

 

NAT témakör Wissenserwerb und Wissensvermittlung 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Összetett információkat ad át és cserél; 

Összefüggő, papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár ikt-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során; 

Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott 

szövegeket; 

Írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben; 

Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket 

tanórán kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra; 

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel; 

Használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

Használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

Használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, 

tudásmegosztásra, nyelvi fejlesztésre 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o vizsgafeladatok gyakorlása 

o vizsgaszituációk gyakorlása 

o szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

o vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó 

témakörökben 

o viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

o megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez 

kapcsolódóan 

Fogalmak  

12. évfolyam 

A témakörök, NAT témakörek áttekintő beosztása 

Témakörök 
Óraszám 

192 óra 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 
14 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 15 

Reisen und Urlaub, Tourismus 10 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 10 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 15 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 

Aktuelle Themen 10 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 15 



 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 15 

Wirtschaft und Finanzen 13 

Arbeitswelt und Karriere 15 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 15 

Vorbereitung auf das Abitur 14 

 

NAT témakör 
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 
14 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési 

körén túlmutató vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

akár anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára 

kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget;  

Értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

Megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár 

elvontabb témájú írott szövegekben; 

Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon 

belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

Érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

A nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

élethelyzetekben megfelelően alkalmazza; 

Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi 

eszközök széles körének használatával; 

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban 

és írásban; 

Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja; 

Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait 

igyekszik kompenzálni; 

Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, 

megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a 

személyes tématartományban és az idetartozó érettségi témákban. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in 

der Familie, Liebe, Ehe, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, 

medizinisches Fachpersonal, Gleichberechtigung von Mann und Frau, 

alte und neue Familienmodelle 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: unmittelbare und weitere Umgebung, Arbeitsplätze, 

Institutionen im Gesundheitswesen, Wohnorte, Freizeitorte, 

Persönliche Dienstleistungen  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Teile des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, 

Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände zur Behandlung 

von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Feste (Familienfeste, Kirchenfeste, Nationalfeste) Schul- 

und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, 

Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, 

Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, 

tägliche Aufgaben  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: größerer Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, 

Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, Kleidung als 

Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebensphasen, 

Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, 

Gesundheitswesen (medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), 

positive und negative Charakterzüge, persönliche Erfolge und 

Misserfolge, Freundschaft 

Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

személyes tématartományban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o internetes kutatás 

o a családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

o a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o modern családok 

o az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

o szerepjáték  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

o önálló szövegalkotás 

o az életem 15 év múlva  

o híres személyiségek mint példaképek 

o vitafórum 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o vannak-e még családi példaképek? 

o a generációk együttélése: kölcsönös segítség vagy konfliktusforrás? 

o a Mama Hotel lakói 

o hagyományos vagy modern családmodell? 

o piercingek és tetoválások a fiatalok körében 

o ’Egy gyerek nem gyerek?’ 

o valóban „ruha teszi az embert”? 

o hagyományos vagy alternatív gyógyítás? 

o minden biotermék bio? 

o a márkanevek szerepe a társadalomban 

Fogalmak 

Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, 

Liebe, Ehe, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches 

Fachpersonal, Gleichberechtigung von Mann und Frau, alte und neue 

Familienmodelle 

unmittelbare und weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im 

Gesundheitswesen, Wohnorte, Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen 

Teile des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, 

grundlegende Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit 

zu bleiben, Kleider und Accessoires 

Feste (Familienfeste, Kirchenfeste, Nationalfeste) Schul- und 

Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten, 

Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde 

Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit 

bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, tägliche Aufgaben 

größerer Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, 

soziale Beziehungen, Kleider und Mode, Kleidung als Ausdruck der 

gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebensphasen, Beziehungen, 

Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, 

Gesundheitswesen (medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), 

positive und negative Charakterzüge, persönliche Erfolge und 

Misserfolge, Freundschaft 

 



 

NAT témakör 
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 
15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár 

anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus 

szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb 

témájú írott szövegekben; 

Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, 

és szükség esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár 

anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja; 

Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

Környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan 

ad át és cserél információt; 

Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza 

és arról interakciót folytat; 

Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza 

és arról interakciót folytat; 

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi 

eszközökkel alkot szöveget szóban és írásban; 

Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, 

megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a 

környezeti tématartományban és az idetartozó érettségi témákban; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, ikt-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

Értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

Véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár ikt-eszközök segítségével, felkészülést 

követően. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Tiere, Pflanzen, Personen im Dienste des Umweltschutzes 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Natur, Zuhause, Städte, auf dem Land, geografische Orte, 

Kontinente, Weltall, die Erde 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, 

Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze 

schützen, soziales Engagement  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, 

Wetter und Klima, Jahreszeiten, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, erneuerbare Energien  

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

környezeti tématartományban 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

o természeti kincsek a lakóhelyemen  

o mindennapi természetvédelem 

o csoportos projektmunka  

o a hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

o természetvédő aktivista csoport létrehozása 

o kutatómunka  

o alternatív energiaforrások 

o globális felmelegedés 

o a Föld belső szerkezete, vulkánok, cunamik 

o vitafórum 

o családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

o valóban olyan „szuperek” a szupermarketek? 

o miért népszerűek a lakóparkok? 

o a hulladékprobléma megoldható? 

o vidék vagy város? 

o gazdaságosak az új energiaforrások? 

Fogalmak 

Tiere, Pflanzen, Personen im Dienste des Umweltschutzes 

Natur, Zuhause, Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, 

Weltall, die Erde 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom 

Umweltschutz, 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, 

soziales Engagement 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und 

Klima, Jahreszeiten, Wiederverwertung und Wiederverwendung, 

Ökologisch wohnen, erneuerbare Energien 

 

 

NAT témakör Reisen und Urlaub, Tourismus 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, 

utazás, turizmus tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, ikt-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó 

szövegekben; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

Véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

Véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Touristen und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, 

Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, 

Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Feste und Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, 

Stadtführung  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Einzelreise und Gruppenreise, Währungen, kulturelle 

Unterschiede, Wirkung des Tourismus auf Menschen, Bedeutung des 

Tourismus auf die Wirtschaft, Neue Tourismuszweige (Wellness, 

Sprachtourismus u.s.w)  

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

nyaralás, utazás, turizmus tématartományban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o szerepjáték 

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

o önálló projektmunka  

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

o vitafórum  

o a turizmus pozitív és negatív hatásai 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

o szervezett vagy egyéni utazás? 

o valóban olyan vonzó a kempingezés? 

o hagyományos vagy modern turizmus? 

o egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

o csoportos projektmunka: film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

o kutatómunka (internet, újságok, statisztikák): az utazás hatása a gazdaságra, 

társadalomra 

Fogalmak 

Touristen und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, 

Touristenattraktionen, öffentliche Dienstleistungsbetriebe 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, 

Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, 

Prospekte 

Feste und Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung 

Einzelreise und Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, 

Wirkung des Tourismus auf Menschen, Bedeutung des Tourismus auf die 

Wirtschaft, Neue Tourismuszweige (Wellness, Sprachtourismus u.s.w) 

 

 

NAT témakör Öffentliches Leben und Unterhaltung 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos eseményről a cselekmény, a körülmények, az 

érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában; 

megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a 

beszélők véleményét is; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos 

csatornákon; 

megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár 

elvontabb témájú írott szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással 

kapcsolatos tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

írott szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve 

információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi 

kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat a 

természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és nyelvi 

háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel; 

nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségeket. 



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Angestellte in sozialen Institutionen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: kulturelle Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte 

im In- und Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Hobbies, Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmak alkalmazása: Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, 

Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereignisse 

und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, 

Apps 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 

átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o internetes kutatómunka  

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

o egy híres mű és író vagy költő munkásságának bemutatása 

o szerepjáték  

o útbaigazítás kérése és adása 

o vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 

o kidobhatjuk már a papír térképeket? 

o az e-könyvek előnyei és hátrányai 

o hobbi- vagy versenysport? 

o gyorsétterem vagy házi koszt? 

Fogalmak 

Angestellte in sozialen Institutionen 

kulturelle Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und 

Ausland 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

Hobbies, Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, 

Kunst und kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, 

Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

 



 

NAT témakör Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat 

nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

Hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban 

kompenzálja, javítja a tanult stratégiák felhasználásával; 

Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

Használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok 

megoldása során is törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban; 

Törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, 

szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

A szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások 

követésével érzéseit és beszédszándékait világosan és érthetően fejezi 

ki; 

A szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy 

digitális segédeszközt, szótárt;  

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a 

természeteshez közelítő célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök 

segítségével; 

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert 

témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket;  

Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő 

kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása 

fejlesztésére; 

Megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó 

szóbeli közléseket; 

Hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat; 

Elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki 

magának; 

Céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, 

módokat; 

Nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

Hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

és nyelvhasználati lehetőségeket. 

 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, 

Sprachen, Akzente und Dialekte, autonomes Lernen 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az 

ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony 

alkalmazása 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

o csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

o prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól 

o dialektus-szótár készítése 

o egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

o vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

o a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

Fogalmak Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, 

Akzente und Dialekte, autonomes Lernen 

 

 



 

NAT témakör Interkulturelle und landeskundliche Themen 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és 

akár formális kommunikációjában; 

ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb 

vonásait; 

interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is 

megfelelő kommunikációt folytat írásban és szóban; 

megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi 

változatok között; 

alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is 

megfelelő kommunikációt folytasson; 

interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját 

hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a 

magyar értékek átadására képessé válik; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban; 

ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat 

és különbségeket; 

tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző 

alapvető érintkezési és udvariassági szokásokat; 

átadja célnyelven a magyar értékeket; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket 

magabiztosan használja. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und 

Traditionen  

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und 

Kultur, Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, 

Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten, Kunst, Geschichte, 

Literatur 

Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige 

Römische Reich Deutscher Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, 

BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és 

alkalmazása (Tschüß, sehr geehrte…, Hallo u.s.w) 

Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, 

folyamatainak ismerete célnyelven  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról információk átadása 

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o prezentáció készítése és bemutatása  

o Magyarország és Németország/Ausztria történelmének legfontosabb kapcsolódásai 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 

o a DACHL országok rövid történelme 

o a magyar és német/osztrák/svájci történelem kapcsolódási pontjai  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban? 

o internetes kutatómunka  

o egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek német nyelvű interpretálása 

o milyen más nyelvek találhatók a DACHL országokban? 

o egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

o vitafórum 

o fontos-e a hagyományok életben tartása? 

o fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

o miben hasznos a globalizáció?  

Fogalmak 

Bräuche und Traditionen 

Leute und Kultur, Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale 

Sportarten, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten, Kunst, 

Geschichte, Literatur 

Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, Kaiserreich, Das Dritte 

Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfal 

 

 

NAT témakör Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

Használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott 

tartalmakból. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre 

jellemző, életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

o poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

o vitafórum: a humán vagy a reál műveltség a fontos? 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak  

 

 

NAT témakör Aktuelle Themen 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó 

szituációkban; 

Felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket 

ismeretszerzésre és szórakozásra.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata 

célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, 

szórakozásra 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o a német sajtótermékek fajtái 

o német újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

o osztálymunka 

o német nyelvű híradó rendszeres nézése 

o iskolai/osztály hírekből német nyelvű híradó készítése, filmezése 

 

 



 

NAT témakör Wissenschaft und Technik, Kommunikation 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány 

és technika tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, ikt-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és 

technika tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és 

technika tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

írott szövegekben; 

Véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Wissenschaftler, Forscher, Erfinder, Ingenieure  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Geräte für Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, 

(Teile von) IT-Geräten,  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Messen, Konferenzen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in 

der Arbeit, wesentliche Innovationen 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Internet, soziale Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

tudomány és technika tématartományban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o internetes kutatómunka 

o találmányok 

o a jövő technikái 

o egyéni projekt 

o az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

o a jogosítvány megszerzése, az autó részei  

o mit fog tudni a következő telefonom? 

o vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o lesz-e az unokámnak telefonja? 

o lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 



 

o az okosház mindent megold? 

Fogalmak 

Wissenschaftler, Forscher, Erfinder, Ingenieure 

Geräte für Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) 

IT-Geräten, 

Messen, Konferenzen 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit, 

wesentliche Innovationen 

Internet, soziale Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

 

 

NAT témakör Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és 

társadalom tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, 

akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, ikt-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és 

társadalom tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és 

társadalom tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

írott szövegekben; 

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Angehörige der Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, 

ältere Generationen), die Öffentlichkeit, Ämter und Behörden, 

Angestellte im Dienstleistungssektor 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Heimat, öffentlicher Raum, Ämter 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Gegenstände des Alltags, Mode und Kleidung 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Familienfeste und Veranstaltungen in der Familie, 

nationale und internationale Veranstaltungen bzw. Feiertage 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Einkaufen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, 

alltägliche Angelegenheiten erledigen, Teilnahme am Leben einer 

Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: 

Handysucht, Internetabhängigkeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: grundlegende Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, 

Aussehen und Persönlichkeit, individuelle Unterschiede, Beziehung 

zwischen Generationen, Verbrechen und Bestrafung, Abhängigkeiten-

Suchtbehandlungen  

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

az ember és társadalom tématartományban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

o szerepjáték  

o szolgáltatások igénybevétele 

o  önálló szövegalkotás   

o megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

o vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

Fogalmak 

Angehörige der Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere 

Generationen), die Öffentlichkeit, Ämter und Behörden, Angestellte im 

Dienstleistungssektor 

Heimat, öffentlicher Raum, Ämter 

Gegenstände des Alltags, Mode und Kleidung 

Familienfeste und Veranstaltungen in der Familie, nationale und 

internationale Veranstaltungen bzw. Feiertage 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Einkaufen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche 

Angelegenheiten erledigen, Teilnahme am Leben einer Gemeinschaft, 

freiwillige Arbeit, Zivildienst 

Handysucht, Internetabhängigkeit 

grundlegende Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und 

Persönlichkeit, individuelle Unterschiede, Beziehung zwischen 

Generationen, Verbrechen und Bestrafung, Abhängigkeiten-

Suchtbehandlungen 

 

 

NAT témakör Wirtschaft und Finanzen 13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek 

és gazdaság tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és 

gazdaság tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és 

gazdaság tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: öffentliche Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, 

Wechselstube 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Geld, Bankkarte, Kreditkarte, Konto, Währungen, 

Formulare in der Bank, Anzeigen, Werbungen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Geld sparen, Geld überweisen, Geld abheben, Geld 

ausgeben und verschwenden, Banking, online kaufen, Geld wechseln 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Familienbudget, Geld sparen, ausgeben und verschwenden, 

Kredite 

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár 

a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

pénzügyek és gazdaság tématartományban 



 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

o szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

o eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

o a jövedelem értelmes beosztása 

o kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 

o a tőzsde története, működése 

o vitafórum 

o ki kezelje a családi kasszát? 

o a munka jutalma a zsebpénz? 

o hitellel kezdődjön a felnőtt élet? 

o a reklámok a mindennapi életünkhöz tartoznak? 

Fogalmak 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter 

öffentliche Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

Geld, Bankkarte, Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, 

Anzeigen, Werbungen 

Geld sparen, Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und 

verschwenden, Banking, online kaufen, Geld wechseln 

Familienbudget, Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

 



 

NAT témakör Arbeitswelt und Karriere 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, ikt-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus hangzó szövegekben; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben; 

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Berufe, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Arbeitsplätze, Büros  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Gegenstände in unterschiedlichen Berufen  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Planung, lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Lebenslauf, Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob 

Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenhilfe, 

Teamarbeit, individuelle Aufgaben, Kooperation, kritisches Denken, 

Mobilität 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

karrier és munkavállalás tématartományban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o német nyelvű önéletrajz készítése 

o szerepjáték  

o állásinterjú 

o beszégetés egy állásbörzén 

o olvasott szövegértés fejlesztése 

o álláshirdetések böngészése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o munkaköri leírás értelmezése 

o csoportos projektmunka  

o egy munkahelyi projekt kidolgozása 

o közkedvelt szakmák bemutatása 

o vitafórum 

o nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

o csak az egyetem lehet a cél? 

o létezik ideális munkahely? 

o hazai vagy külföldi munkavállalás?  

Fogalmak 

Berufe, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

Arbeitsplätze, Büros 

Gegenstände in unterschiedlichen Berufen 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

Planung, lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

Lebenslauf, Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, 

Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenhilfe, Teamarbeit, individuelle 

Aufgaben, Kooperation, kritisches Denken, Mobilität 

 

NAT témakör Wissenserwerb und Wissensvermittlung 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Összetett információkat ad át és cserél; 

Összefüggő, papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár ikt-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során; 

Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott 

szövegeket; 

Írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben; 

Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket 

tanórán kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra; 

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel; 

Használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

Használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

Használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, 

tudásmegosztásra, nyelvi fejlesztésre 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

Fogalmak  

 



 

NAT témakör Vorbereitung auf das Abitur 14 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit; 

Alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető 

sajátosságokat; 

A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

Megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

Összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát; 

Megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

Megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb 

részinformációkat; 

Informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, 

digitális felületen is; 

Aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos 

szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat 

használ; 

Megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

Nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre 

kevesebb korlát akadályozza; 

Egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, 

tartalmakat értelmez és használ; 

Közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

Közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

Az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

Az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból 

történő átgondolása 

a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o vizsgafeladatok gyakorlása 

o vizsgaszituációk gyakorlása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

o vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó 

témakörökben 

o viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

o megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez 

kapcsolódóan 

 

 

  



 

Olasz nyelv 

 

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma   

9. évfolyam  5 180  

10. évfolyam   5 180  

11. évfolyam  6 216 

 12. évfolyam   6 192 

 

9. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata 

 

NAT témakör címe  
Óraszám  

180 óra  

 Temi personali: relazioni familiari, stile di vita, persone e società 20  

 Ambiente e natura  20 

 Scuola e educazione 20  

 Vacanze, viaggi e turismo 15 

 Vita sociale, intrattenimento 15 

 Apprendimento della lingua italiana 15  

Temi interculturali 15 

Attività e tematiche interdisciplinari 15 

Temi di attualità 15 

Scienza e tecnologia, comunicazioni 15 

Acquisire e condividere conoscenze 15 

 

  

  

NAT témakör 
Temi personali: relazioni famigliari, stile di vita, 

persone e società 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő rövid jellemzésével; 

leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, 

elvontabb témákban; 

érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 



 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 

lezárja azt, akár ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési 

körének megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit; 

a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

élethelyzetekben megfelelően alkalmazza; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban 

és írásban; 

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban 

bekapcsolódik az érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes 

tématartományon belül; 

a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek 

széles körében tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, 

és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi 

eszközök széles körének használatával; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: fare conoscenza, relazioni familiari, amici, persone famose 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: luoghi dove passare il tempo libero 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: parti della casa/dell’appartamento, mobili, vestiti e 

accessori 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: vacanze, scuola e feste familiari  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: interessi, attività del tempo libero, alimentazione sana, 

mantenersi in forma, andare dal dottore, lavori domestici 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: famiglia allargata, relazioni sociali, moda e vestiti, 

relazioni sentimentali, cure tradizionali, caratteristiche 

positive/negative 



 

Személyes élethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata 

Interakció a személyes tématartományban. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o Közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim - miért? 

o névadási szokások a családon belül  

o érdekes családi történetek a múltból 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, ill.egy híres ember élete 

o internetes kutató munka és csoportos projekt – családok Olaszországban 

o különbségek, hasonlóságok 

o ’nuclei familiari’, ’famiglie monogenitoriali’, ’famiglie allargate’, ’bambini adottati’ 

o szerepek a családon belül 

o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

o Vitafórum  

o pl. tinédzserek helyzete a családban: (Che cosa gli adolescenti trovano più fastidioso 

nelle persone adulte? Che cosa le persone adulte trovano più fastidioso negli 

adolescenti?) 

o Szerepjáték:  

o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző 

szakemberekkel 

o prezentáció készítése:  

o Családi ünnepek az olasz és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

o Közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

Fogalmak  

 bemutatás (Mi permetta di presentarmi. Questo è Giovanni, un mio 

vecchio amico. Mi lasci presentarle il Signor Rossi.) 

telefonálás (Sono XY. Posso parlare con XY? La chiamerò più tardi. 

Grazie per aver chiamato.)  

elismerés kifejezése (Ben fatto.  È una buona idea. Sono orgoglioso di te.) 

  

NAT témakör Ambiente e natura 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  



 

Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi 

eszközökkel, felkészülést követően; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben 

megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: animali, piante  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: natura, casa, città/cittadina/paese/campagna 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: disastri naturali, campagne per la tutela dell’ambiente  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: protezione della natura, protezione degli animali, animali 

domestici, proteggere le risorse naturali  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: fenomeni naturali, meteo e clima, stagioni  

A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk 

átadása 

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos 

tématartományban. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o eltűnő növények 

o nemzeti parkok a célnyelvi országban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

o Kiselőadás/prezentáció készítése:  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertek  feladatai 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

o Vitafórum:  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

o Egy olasz nyelvű természetfilm megtekintése 

 

Fogalmak  

 ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Scusa, che cosa hai detto?) 

nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Mi può 

capire? È chiaro? Scusa, che cosa significa?) 

aggódás, félelem kifejezése (Sono preoccupato per te, ho paura…, sono 

preoccupato che…) 

  



 

 

NAT témakör Scuola ed educazione 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári 

magyarázatokat a nyelvórákon; 

A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit; 

Részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő 

nyelvórai tevékenységekben; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart akár önállóan, akár ikt-eszközök 

segítségével, felkészülést követően; 

A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban; 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát; 

Alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok 

megoldása során; 

Alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása 

során; 

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott 

szövegeket; 

Visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt 

folyamatosan és érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan 

összefűzve; 

Váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és 

történésekre jellemzően célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai 

szituációkban. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: istituzioni educative, parti degli edifici scolastici  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: strumenti usati per lo studio dentro e fuori la scuola 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: feste scolastiche, tradizioni scolastiche, eventi, opportunità 

extracurricolari per l’apprendimento e l’uso della lingua 

A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: il 

sistema scolastico in Ungheria e in Italia   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: apprendimento, uso extracurricolare della lingua, eventi 

sociali, mantenere le tradizioni 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: materie scolastiche, obiettivi dell’apprendimento 

linguistico, differenti stili di apprendimento  

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 



 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg 

felhasználása a nyelvi fejlesztő tevékenységek során 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és 

szóban a nyelvi fejlesztő tevékenységek során. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és az olasz  középiskola összehasonlítása 

o Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

o kisfilm készítése: „La nostra scuola” 

o Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

o érdekes iskolák a célnyelvi országban és hazánkban  

o Vitafórum: 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 

o Íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o panaszkodó email írása olasz barátomnak a sok házifeladatról  

o  

Fogalmak  

 Üdvözletküldés (Fai i miei migliori auguri a…) 

Megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Caro signor/signora, caro 

signor Rossi, non vedo l’ora di avere sue notizie. In fede…) 

  

 

NAT témakör Vacanze, viaggi e turismo 15óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, 

felkészülést követően;  

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 



 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben. 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: turisti e guide turistiche 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: tipi di alloggio, destinazioni, luoghi di interesse sia in 

Ungheria che nel resto del mondo 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: monumenti, esibizioni, mostre, documenti di viaggio, 

biglietti, mezzi di trasporto, oggetti da viaggio, volantini, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: vacanze in Ungheria e all’estero 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: preparare e pianificare un viaggio, tour cittadini, luoghi di 

interesse 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: viaggi auto-organizzati, differenze culturali, effetti del 

turismo sulle persone e sull’economia 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk 

átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

o Internetes kutatás 

o Érdekes, szokatlan szállások 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

o Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

o Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

o Vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? 

o Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

o Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

o  

Fogalmak  

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ho appena avuto un’idea. Ti 

dico che cosa… Perché noi non…?) 

elemek összekapcsolása szóban (Prima..., poi, dopo che… infine) 



 

  

NAT témakör Vita sociale, intrattenimento 15óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát; 

Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket 

tanórán kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, 

és azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

Írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már 

elvontabb témákban; 

Összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági 

tartalmak lényegét röviden és érthetően; 

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget;  

Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír; 

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: persone importanti nel settore pubblico, turisti  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: istituzioni culturali, ristoranti, alberghi, attrazioni 

nazionali e internazionali, vita cittadina/vita in campagna 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: eventi culturali, tipi di intrattenimento  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: servizi, dare indicazioni stradali, dare informazioni 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: interessi, intrattenimento, cultura 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmak megismerése: attività del tempo libero, interessi e 

passatempi, eventi artistici e culturali, concerti, sport, libri, media, 

videogiochi 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő olasz nyelvű, akár irodalmi 

szövegek, filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás 

céljára 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, 

cseréje 

Interakció a közéleti tématartományban. 

 



 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok 

o Projekt munka 

o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o Mi szórakoztat minket? 

o Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

o Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adatlapok kitöltése 

o film/könyv ajánló brossúra készítése 

o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

o egy olasz nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, 

megbeszélése 

o egy rövid olasz novella órai feldolgozása 

Fogalmak  

kiemelés, hangsúlyozás (Sono i gatti che sono molto vivaci la sera. Il 

problema più grande è che il tempo è terribile.) 

mondandó összefoglalása (Tutto sommato… In breve… Riassumendo…) 

  

 

NAT témakör Apprendimento della lingua italiana 15óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

Nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a 

célnyelvvel; 

Céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

Egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését 

nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

Körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem 

ismeri;  

Ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az 

ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is 

tartalmazó mondat jelentését; 

Félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a 

problémát;  

A kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva 

újrakezdi a mondandóját; 

A társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a 

rendelkezésére álló nyelvi és stratégiai eszközöket; 

Nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 



 

A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások 

követésével céljainak megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez 

ki; 

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; 

Használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

Hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása 

fejlesztése érdekében; 

Megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok 

megoldása során is törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban; 

Törekszik releváns digitális tartalmak használatára 

beszédkészségének, szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése 

céljából; 

Használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

Összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető 

leírást ad vagy nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is 

elbeszél; 

A szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt használ. 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és 

intonációt; 

Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ 

nyelvtudása fejlesztésére; 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár 

egyszerűbb irodalmi – szöveg tartalmát; 

A szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló 

ismeretlen szavak jelentését; 

Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki 

magának; 

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

Kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek 

jelentését az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

Nyelvi haladását fel tudja mérni; 

Hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

o A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

o Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

o Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

o nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

o internetes kutatás és beszámoló  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

o a magyar és az olasz nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

o Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

o ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

o Íráskészség fejesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő olasz nyelvű osztály ’hirlaphoz’ felhasználva az aktuális 

témákhoz végzett kutatómunkákat 

o olasz nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal olaszul 

Fogalmak  

 beszélgetés lezárása (Bene. OK. È stato bello parlare con te.) 

együttérzés kifejezése (Mi dispiace sentire questo. Oh, no! Che peccato!) 

szemrehányás kifejezése (È colpa tua. Non avresti dovuto dirlo.) 

  

 

NAT témakör Temi interculturali 15óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

Alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

Ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját 

anyanyelvi és a célnyelvi közösség szokásai, értékei, attitűdjei és 

meggyőződései között; 

Felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi 

változatok között; 

Tájékozott a célnyelvi ország jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban; 

A célnyelvi kultúrához kapcsolódó tanult nyelvi elemeket 

magabiztosan használja 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: abitudini e 

tradizioni culturali 

Célnyelvi ország országismereti jellemzőinek ismerete: persone e 

culture, tradizioni, monumenti tipici, sport nazionali, cucina locale, 

lingue locali, attrazioni turistiche 

A célnyelvi kultúrához kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Olaszországban 

o a falvak szerepe manapság a két országban 

o  a népviselet Olaszországban  és  Magyarországon 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

o Internetes kutatómunka 

o a labdarúgás eredete és elterjedése/változatai 

o Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Játék: 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy olasz specialitás? 

o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

o kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

o Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országban? 

Fogalmak  

 segítségkérés és arra reagálás (Mi aiuterai? Certo, nessun problema. 

Potresti farmi un favore? Mi puoi dare una mano? Non ora, Sono 

impegnato.) 

segítség felajánlása és elfogadása (Devo portarti qualcosa dal negozio? 

Sì, grazie. Ti aiuterò con i compiti per casa. Grazie, è meraviglioso.) 

  

 

NAT témakör Attività e tematiche interdisciplinari 15óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, 

és azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

Használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott 

tartalmakból 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre 

jellemző, életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

o Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

o Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb 

lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

o  

Fogalmak  

 tanács kérése és adása (Cosa dovrei fare? Penso che dovresti riposarti un 

po’. Dovrei vedere un dottore? Dovresti…, È una buona idea. ..., Penso 

che dovresti fare così. Faresti bene a non lavorare così tanto.) 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

reklamálás (Questa zuppa è fredda. L’autista era maleducato. Vorrei fare 

una lamentela.) 

  

 

NAT témakör Temi di attualità 15óra  

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; 

− megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi hírek, események lényegét. 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

−  Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi 

aktuális hírekre és eseményekre vonatkozó alapvető szókincs 

megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi 

aktuális hírek és események értelmezése és tájékozódásra való 

alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő olasz nyelvű hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és események alkalmazása 

ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

o Szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

o Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

o Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stilusa szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

Fogalmak  

 engedélykérés és arra reagálás (Posso usare il suo telefono? Certo, faccia 

pure. Le dispiace se apro la finestra? Per favore non lo faccia, ho freddo.) 

feltételezés, kétely kifejezése (Non penso che lo abbia fatto. Potrebbe 

avere ragione. Mi chiedo dove sia.) 

  

 

 



 

NAT témakör Scienza e tecnologia, comunicazione 15óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, 

felkészülést követően; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben 

megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

Megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: oggetti di largo uso utilizzati quotidianamente, oggetti 

usati quotidianamente da tutte le persone, elettrodomestici, telefoni 

cellulari, computer, internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven:  usare la tecnologia nella vita quotidiana, usare la 

tecnologia per lo studio e il lavoro 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: internet e social network 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika 

tématartományban 

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o az oktatást 

o a kommunikációt 

o A világ internet nélkül? 

o Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

o Vitafórum  

o az internet jövője 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

Fogalmak  

 ok-okozat kifejezése (Perché è così? Perché…, Come mai non ha 

partecipato? È malato, ecco perché.) 

magyarázat kifejezése (A che cosa serve? Serve per cucinare., Come 

funziona? Funziona con la batteria.) 

  

 

NAT témakör Acquisire e condividere le conoscenze 15óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során; 

Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben; 

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének 

megfelelő, rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 A tanult témákhoz kapcsolódó olasz nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása olasz nyelven. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o Olasz nyelvű filmek, programok ismertetése az olaszos faliújságon írásban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.) 

Fogalmak  

 emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ricordo di averla vista alla festa 

l’altro giorno.Non ricordo se ho chiuso la porta.) 

elkeseredés kifejezése (Sono dispiaciuto/desolato.) 

érdeklődés, érdektelenség kifejezése (Mi interessa... Non mi importa.) 

bosszúság kifejezése (Oh, no! Sono stufo di questa cosa.) 

  

 



 

10. évfolyam  

 

  

NAT témakör címe  
Óraszám 
180 óra  

 Temi personali: relazioni familiari, stile di vita, persone e società 20  

 Ambiente e natura  10 

 Scuola e educazione 10  

 Vacanze, viaggi e turismo  5 

 Vita sociale, intrattenimento  10 

 Apprendimento della lingua italiana 10  

Temi interculturali 5 

Attività e tematiche interdisciplinari 10 

Temi di attualità 10 

Scienza e tecnologia, comunicazioni 10 

Acquisire e condividere conoscenze 8 

 

NAT témakör Temi personali: relazioni famigliari, stile di vita, 

persone e società 
20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő rövid jellemzésével; 

Leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, 

elvontabb témákban; 

Érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát; 

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

A társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 

lezárja azt, akár ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

Előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési 

körének megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit; 

A tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

élethelyzetekben megfelelően alkalmazza; 

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban 

és írásban; 

Szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

A társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban 

bekapcsolódik az érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes 

tématartományon belül; 



 

A mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek 

széles körében tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, 

és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi 

eszközök széles körének használatával; 

Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír. 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: fare conoscenza, relazioni familiari, amici, persone famose 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: luoghi dove passare il tempo libero 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: parti della casa/dell’appartamento, mobili, vestiti e 

accessori 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: vacanze, scuola e feste familiari  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: interessi, attività del tempo libero, alimentazione sana, 

mantenersi in forma, andare dal dottore, lavori domestici 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: famiglia allargata, relazioni sociali, moda e vestiti, 

relazioni sentimentali, cure tradizionali, caratteristiche 

positive/negative 

Személyes élethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata 

Interakció a személyes tématartományban. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o Közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim - miért? 

o névadási szokások a családon belül  

o érdekes családi történetek a múltból 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, ill.egy híres ember élete 

o internetes kutató munka és csoportos projekt – családok Olaszországban 

o különbségek, hasonlóságok 

o ’nuclei familiari’, ’famiglie monogenitoriali’, ’famiglie allargate’, ’bambini adottati’ 

o szerepek a családon belül 

o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

o Vitafórum  



 

o pl. tinédzserek helyzete a családban: (Che cosa gli adolescenti trovano più fastidioso 

nelle persone adulte? Che cosa le persone adulte trovano più fastidioso negli 

adolescenti?) 

o Szerepjáték:  

o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző 

szakemberekkel 

o prezentáció készítése:  

o Családi ünnepek az olasz és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

o Közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

Fogalmak  

 bemutatás (Mi permetta di presentarmi. Questo è Giovanni, un mio 

vecchio amico. Mi lasci presentarle il Signor Rossi.) 

telefonálás (Sono XY. Posso parlare con XY? La chiamerò più tardi. 

Grazie per aver chiamato.) 

  

NAT témakör Ambiente e natura 

 
20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi 

eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben 

megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben. 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: animali, piante  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: natura, casa, città/cittadina/paese/campagna 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: disastri naturali, campagne per la tutela dell’ambiente  



 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: protezione della natura, protezione degli animali, animali 

domestici, proteggere le risorse naturali  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: fenomeni naturali, meteo e clima, stagioni  

A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk 

átadása 

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos 

tématartományban. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o eltűnő növények 

o nemzeti parkok a célnyelvi országban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

o Kiselőadás/prezentáció készítése:  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertek  feladatai 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

o Vitafórum:  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

o Egy olasz nyelvű természetfilm megtekintése 

Fogalmak  

 elismerés kifejezése (Ben fatto.  È una buona idea. Sono orgoglioso di 

te.) 

ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Scusa, che cosa hai detto?) 

nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Mi può 

capire? È chiaro? Scusa, che cosa significa? 

  

 

NAT témakör Scuola ed educazione 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári 

magyarázatokat a nyelvórákon; 

A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit; 

Részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő 

nyelvórai tevékenységekben; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart akár önállóan, akár ikt-eszközök 

segítségével, felkészülést követően; 

A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban; 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát; 

Alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok 

megoldása során; 



 

Alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása 

során; 

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott 

szövegeket; 

Visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt 

folyamatosan és érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan 

összefűzve; 

Váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és 

történésekre jellemzően célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai 

szituációkban. 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: istituzioni educative, parti degli edifici scolastici  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: strumenti usati per lo studio dentro e fuori la scuola 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: feste scolastiche, tradizioni scolastiche, eventi, opportunità 

extracurricolari per l’apprendimento e l’uso della lingua 

A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: il 

sistema scolastico in Ungheria e in Italia   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: apprendimento, uso extracurricolare della lingua, eventi 

sociali, mantenere le tradizioni 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: materie scolastiche, obiettivi dell’apprendimento 

linguistico, differenti stili di apprendimento  

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg 

felhasználása a nyelvi fejlesztő tevékenységek során 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és 

szóban a nyelvi fejlesztő tevékenységek során. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és az olasz  középiskola összehasonlítása 

o Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

o kisfilm készítése: „La nostra scuola” 

o Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

o érdekes iskolák a célnyelvi országban és hazánkban  

o Vitafórum: 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 



 

o Íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o panaszkodó email írása olasz barátomnak a sok házifeladatról  

Fogalmak  

 aggódás, félelem kifejezése (Sono preoccupato per te, ho paura…, sono 

preoccupato che…) 

üdvözletküldés (Fai i miei migliori auguri a…) 

megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Caro signor/signora, caro 

signor Rossi, non vedo l’ora di avere sue notizie. In fede… 

  

 

NAT témakör Vacanze, viaggi e turismo 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár ikt-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, 

felkészülést követően;  

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: turisti e guide turistiche 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: tipi di alloggio, destinazioni, luoghi di interesse sia in 

Ungheria che nel resto del mondo 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: monumenti, esibizioni, mostre, documenti di viaggio, 

biglietti, mezzi di trasporto, oggetti da viaggio, volantini, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: vacanze in Ungheria e all’estero 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: preparare e pianificare un viaggio, tour cittadini, luoghi di 

interesse 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: viaggi auto-organizzati, differenze culturali, effetti del 

turismo sulle persone e sull’economia 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk 

átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 



 

 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

o Internetes kutatás 

o Érdekes, szokatlan szállások 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

o Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

o Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

o Vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? 

o Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

o Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

Fogalmak  

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ho appena avuto un’idea. Ti 

dico che cosa… Perché noi non…?) 

elemek összekapcsolása szóban (Prima..., poi, dopo che… infine) 

  

 

NAT témakör Vita sociale, intrattenimento 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát; 

Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket 

tanórán kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, 

és azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

Írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már 

elvontabb témákban; 

Összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági 

tartalmak lényegét röviden és érthetően; 

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget;  

Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva 



 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír; 

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: persone importanti nel settore pubblico, turisti  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: istituzioni culturali, ristoranti, alberghi, attrazioni 

nazionali e internazionali, vita cittadina/vita in campagna 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: eventi culturali, tipi di intrattenimento  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: servizi, dare indicazioni stradali, dare informazioni 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: interessi, intrattenimento, cultura 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmak megismerése: attività del tempo libero, interessi e 

passatempi, eventi artistici e culturali, concerti, sport, libri, media, 

videogiochi 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő olasz nyelvű, akár irodalmi 

szövegek, filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás 

céljára 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, 

cseréje 

Interakció a közéleti tématartományban. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok 

o Projekt munka 

o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o Mi szórakoztat minket? 

o Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

o Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adatlapok kitöltése 

o film/könyv ajánló brossúra készítése 

o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

o egy olasz nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése 

o egy rövid olasz novella órai feldolgozása 

Fogalmak  

 kiemelés, hangsúlyozás (Sono i gatti che sono molto vivaci la sera. Il 

problema più grande è che il tempo è terribile.) 

mondandó összefoglalása (Tutto sommato… In breve… Riassumendo… 

  



 

 

NAT témakör Apprendimento della lingua italiana 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

Beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

Nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a 

célnyelvvel; 

Céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

Egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését 

nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

Körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem 

ismeri;  

Ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az 

ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is 

tartalmazó mondat jelentését; 

Félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a 

problémát;  

A kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva 

újrakezdi a mondandóját; 

A társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a 

rendelkezésére álló nyelvi és stratégiai eszközöket; 

Nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások 

követésével céljainak megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez 

ki; 

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; 

Használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

Hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása 

fejlesztése érdekében; 

Megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok 

megoldása során is törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban; 

Törekszik releváns digitális tartalmak használatára 

beszédkészségének, szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése 

céljából; 

Használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

Összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető 

leírást ad vagy nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is 

elbeszél; 

A szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt használ. 

 



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és 

intonációt; 

Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ 

nyelvtudása fejlesztésére; 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár 

egyszerűbb irodalmi – szöveg tartalmát; 

A szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló 

ismeretlen szavak jelentését; 

Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki 

magának; 

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

Kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek 

jelentését az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

Nyelvi haladását fel tudja mérni; 

Hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

o nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

o internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

o a magyar és az olasz nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

o Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

o ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

o Íráskészség fejesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő olasz nyelvű osztály ’hirlaphoz’ felhasználva az aktuális 

témákhoz végzett kutatómunkákat 

o olasz nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal olaszul 

Fogalmak  
 beszélgetés lezárása (Bene. OK. È stato bello parlare con te.) 

együttérzés kifejezése (Mi dispiace sentire questo. Oh, no! Che peccato!) 

  

 

NAT témakör 
Temi interculturali 

15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

Alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

Ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját 

anyanyelvi és a célnyelvi közösség szokásai, értékei, attitűdjei és 

meggyőződései között; 

Felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi 

változatok között; 

Tájékozott a célnyelvi ország jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban; 



 

A célnyelvi kultúrához kapcsolódó tanult nyelvi elemeket 

magabiztosan használja. 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: abitudini e 

tradizioni culturali 

Célnyelvi ország országismereti jellemzőinek ismerete: persone e 

culture, tradizioni, monumenti tipici, sport nazionali, cucina locale, 

lingue locali, attrazioni turistiche 

A célnyelvi kultúrához kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Olaszországban 

o a falvak szerepe manapság a két országban 

o  a népviselet Olaszországban  és  Magyarországon 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

o Internetes kutatómunka 

o a labdarúgás eredete és elterjedése/változatai 

o Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

o Játék: 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy olasz specialitás? 

o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

Fogalmak  

 szemrehányás kifejezése (È colpa tua. Non avresti dovuto dirlo.) 

segítségkérés és arra reagálás (Mi aiuterai? Certo, nessun problema. 

Potresti farmi un favore? Mi puoi dare una mano? Non ora, Sono 

impegnato.) 

  

 

NAT témakör Attività e tematiche interdisciplinari 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, 

és azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

Használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott 

tartalmakból 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre 

jellemző, életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

  

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

o Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

o Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb 

lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

Fogalmak    

  

 

NAT témakör Temi di attualità 15 óra  

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; 

Megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és 

nemzetközi hírek, események lényegét. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és 

használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő olasz nyelvű hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, 

szórakozásra. 

 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

o Szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

o Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

o Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stilusa szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében 

Fogalmak  

 segítség felajánlása és elfogadása (Devo portarti qualcosa dal negozio? 

Sì, grazie. Ti aiuterò con i compiti per casa. Grazie, è meraviglioso.) 

tanács kérése és adása (Cosa dovrei fare? Penso che dovresti riposarti un 

po’. Dovrei vedere un dottore? Dovresti…, È una buona idea. ..., Penso 

che dovresti fare così. Faresti bene a non lavorare così tanto.) 

reklamálás (Questa zuppa è fredda. L’autista era maleducato. Vorrei fare 

una lamentela.) 

  

 

NAT témakör Scienza e tecnologia, comunicazione 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, 

felkészülést követően; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben 

megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

Megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: oggetti di largo uso utilizzati quotidianamente, oggetti 

usati quotidianamente da tutte le persone, elettrodomestici, telefoni 

cellulari, computer, internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven:  usare la tecnologia nella vita quotidiana, usare la 

tecnologia per lo studio e il lavoro 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: internet e social network 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika 

tématartományban 



 

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o az oktatást 

o a kommunikációt 

o A világ internet nélkül? 

o Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

o Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

Fogalmak  

 engedélykérés és arra reagálás (Posso usare il suo telefono? Certo, faccia 

pure. Le dispiace se apro la finestra? Per favore non lo faccia, ho freddo.) 

feltételezés, kétely kifejezése (Non penso che lo abbia fatto. Potrebbe 

avere ragione. Mi chiedo dove sia.) 

  

 

NAT témakör Acquisire e condividere le conoscenze 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során; 

Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben; 

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének 

megfelelő, rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel. 

 



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

A tanult témákhoz kapcsolódó olasz nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása olasz nyelven. 

 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o Olasz nyelvű filmek, programok ismertetése az olaszos faliújságon írásban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

Fogalmak  

 ok-okozat kifejezése (Perché è così? Perché…, Come mai non ha 

partecipato? È malato, ecco perché.) 

magyarázat kifejezése (A che cosa serve? Serve per cucinare., Come 

funziona? Funziona con la batteria.) 

emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ricordo di averla vista alla festa 

l’altro giorno.Non ricordo se ho chiuso la porta.) 

  

  



 

11. évfolyam 

Témakörek áttekintő táblázata 

 

 

Témakör címe  216 óra  

 Temi personali: relazioni familiari, stile di vita, persone e società 20  

 Ambiente e natura  16 

Persone e società 20  

 Vacanze, viaggi e turismo  20 

 Vita sociale, intrattenimento  15 

 Apprendimento della lingua italiana 20 

Temi interculturali 20 

Attività e tematiche interdisciplinari 15 

Temi di attualità 25 

Scienza e tecnologia, comunicazioni 20 

Acquisire e condividere conoscenze 10 

Questioni finanziarie 10 

Carriera e impiego 10 

Preparazione all’esame finale 15 

 

 

 

NAT témakör 
Temi personali: relazioni famigliari, stile di vita, 

persone e società 
20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési 

körén túlmutató vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

akár anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára 

kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget; 

Értelmezi az összefüggéseket; 

Megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár 

elvontabb témájú írott szövegekben; 

Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt a személyes 

tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

Érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 



 

A nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

élethelyzetekben megfelelően alkalmazza; 

Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi 

eszközök széles körének használatával; 

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban 

és írásban; 

Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja; 

Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait 

igyekszik kompenzálni; 

Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó 

nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő 

szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: conoscenti, familiari, diverse generazioni all’interno della 

famiglia, amore e matrimonio, amici, persone famose 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: luoghi della vita quotidiana, posto di lavoro, strutture 

sanitarie, posti in cui passare il tempo libero 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: parti della casa/dell’appartamento, arredamento, 

elettrodomestici, oggetti di base per curare malattie e tenersi in forma, 

vestiti e accessori  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: vacanze, feste scolastiche e familiari, sport, eventi 

sportivi, malattie 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: routine quotidiana, abitudini, alimentazione, mangiare in 

posti diversi (casa, mensa, ristoranti), tenersi in forma, andare dal 

dottore, compiti domestici, fare le faccende 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: famiglia estesa, benessere, relazioni sociali, abbigliamento 

e moda, relazioni, piani futuri, malattie/lesioni comuni, assistenza 

sanitaria, trattamenti tradizionali, caratteristiche positive e negative, 

successi e fallimenti personali, piani futuri 

Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a személyes tématartományban. 

 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

o Szerepjáték:  

o orvosi ellátás igénybevétele 



 

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

o Önálló szövegalkotás 

o  életem 15 év múlva  

o híres személyiségek, mint példaképek 

o Vitafórum 

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o Vannak-e még családi példaképek? 

Fogalmak  

 álláspont, vélemény kifejezése (Secondo me …, Per come la vedo io …, 

Personalmente, Io penso …) 

érvek felvezetése (Lo trovo estremamente importante …, Quando 

consideriamo…, Considerando …, Dovremmo tenere a mente che …, 

Suppongo che siamo tutti d’accordo che …)  

egyetértés mások érveivel (Sono completamente d’accordo. Non potrei 

essere piű d’accordo. É esattamente ció che penso, Mi hai convinto.) 

  

NAT témakör Ambiente e natura 16 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről 

a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

akár anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában számára 

kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos 

csatornákon; 

Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár 

elvontabb témájú írott szövegekben; 

Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt a környezeti 

tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja; 

Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait 

igyekszik kompenzálni; 

Környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében 

hatékonyan ad át és cserél információt; 

Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi 

eszközökkel alkot szöveget szóban és írásban; 

Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó 

nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő 



 

szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

Értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

Véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

Véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár ikt-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: animali, piante, personale di protezione ambientale  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: natura, casa, città/paese/campagna, luoghi geografici, 

continenti, spazio, la Terra 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: disastri naturali, campagne di protezione della natura  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: protezione della natura, protezione degli animali, avere 

animali domestici, salvare le risorse naturali, volontariato 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: fenomeni naturali, salvaguardia dell’ambiente, 

sostenibilità, tempo e clima, stagioni, riciclaggio e riutilizzo 

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a környezeti tématartományban. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Kiselőadás olasz nyelven IKT eszközök segítségével 

o Természeti kincsek Magyarországon 

o Mindennapi természetvédelem 

o Csoportos projektmunka  

o A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

o Kutatómunka az interneten 

o alternatív energiaforrások 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o globális felmelegedés 

o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

Fogalmak  

 kétely, bizonytalanság kifejezése (Non sono del tutto sicuro, Si, forse, 

ma…, Capisco cosa intendi, ma … Condivido fino ad un certo punto, 

ma…)   

mások érveivel való egyet nem értés (Temo di non essere d’accordo/non 

poter essere d’accordo con te. Non vedo perché/come …, In realtà, … 

Sicuramente non penserai che … Sono in parte d’accordo. Sono 

d’accordo fino ad un certo punto. Sono completamente in disaccordo. Tu 

stai scherzando.) 

konklúzió levonása (Quello che sto cercando di dire é …, Tutto 

sommato…) 

  

 

NAT témakör Persone e società 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és 

társadalom tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és 

társadalom tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és 

társadalom tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

írott szövegekben; 

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: famiglia, amici, conoscenti, membri della società 

(adolescenti, adulti, anziani), pubblico, autorità, persone che lavorano 

nei servizi 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: città, paesi, campagne, casa, posti pubblici, uffici pubblici 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: oggetti usati nella vita di ogni giorno, articoli di moda e 

abbigliamento  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: vacanze, eventi e celebrazioni di famiglia, eventi e 

festività nazionali ed internazionali  



 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: shopping, uso dei servizi pubblici, attività quotidiane e 

lavori domestici, partecipare alla vita di una comunità, volontariato, 

servizio sociale 

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: 

tossicodipendente, maniaco del lavoro, abusi 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: ruoli di genere di base, tolleranza, amicizie, relazioni, 

apparenza e personalità, differenze tra gli individui, rapporti tra le 

generazioni, crimini e punizioni 

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

az ember és társadalom tématartományban. 

 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

o Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

o  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

o Vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

Fogalmak  

 statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (A 

giudicare dagli esempi …, Il diagramma dimostra che …) 

reklamáció, panasz kifejezése (Vorrei presentare un reclamo su …, 

Vorrei restituire questo …, Non calza. Non é la mia taglia. Non 

funzionerà come si deve. Potrei essere rimborsato?) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Mi dispiace. Mi sento/Io 

sono dispiaciuto per …)  

  

 

NAT témakör Vacanze, viaggi e turismo 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, 

utazás, turizmus tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 



 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó 

szövegekben; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

Véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

Véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: turisti, guide turistiche, personale di servizio pubblico  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: tipi di alloggio, destinazioni, attrazioni, luoghi di interesse, 

uffici di servizio pubblico 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: monumenti, mostre, documenti di viaggio, mezzi di 

trasporto, oggetti usati durante i viaggi, moduli, opuscoli informativi 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: vacanze in Ungheria e all’estero, festival 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: preparazione, pianificazione, organizzazione di un 

viaggio, visite turistiche, tour guidati  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: vacanze auto-organizzate e pacchetti, valute, differenze 

culturali, effetto del turismo sulle persone e sull’economia, nuove aree 

nel turismo: benessere, apprendimento delle lingue 

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban. 

 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Szerepjáték  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

o Önálló projektmunka  

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

o Egy dokumentumfilm megtekintése a célnyelvi ország nevezetességeiről 

o Csoportos projektmunka 

o film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

o kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

o Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 

o Vitafórum 

o  a turizmus pozitív és negatív hatásai 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Fogalmak  

 érzések kifejezése (Sono soddisfatto. Sono terrorizzato. Sono 

imbarazzato.)   

szükségesség kifejezése (È necessario/non è necessario …)  

dicséret, kritika kifejezése (Congratulazioni! Mi congratulo con te per 

averlo fatto.) 

  

 

NAT témakör Vita sociale, intrattenimento 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos eseményről a cselekmény, a körülmények, 

az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő 

összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában; 

Megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a 

beszélők véleményét is; 

Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos 

csatornákon; 

Megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással 

kapcsolatos tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben; 

Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve 

információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi 

kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat a 

természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és nyelvi 

háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel; 

Nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségeket. 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: membri del settore pubblico e della pubblica 

amministrazione 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: istituti culturali, uffici pubblici, ristoranti, hotel, 



 

attrazioni/monumenti nazionali e internazionali, vita di città/vita di 

campagna  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: biglietti di entrata, moduli, opuscoli informativi 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: eventi culturali, modi di intrattenimento 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: servizi, dare indicazioni, dare informazioni, presentare 

monumenti 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: passioni, intrattenimento, cultura, servizi 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmak alkalmazása: attività per il tempo libero, passioni, eventi 

artistici e culturali, concerti, film, libri, videogiochi, sport, media 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő olasz nyelvű szövegek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 

átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Internetes kutatómunka 

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

o Szerepjáték 

o útbaigazítás kérése és adása 

o Vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 

o Kidobhatjuk már a papír térképeket? 

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

Fogalmak  

 javaslat és arra reagálás (Mi chiedevo se ti piacerebbe ... Io consiglio…. 

Si, sarebbe magnifico. È una buona idea, ma…)  

információkérés (Potresti dirmi quando parte il prossimo treno? Non sai 

che ore sono, vero?) 

egymást követő események leírása (Prima, e poi, in seguito, alla fine) 

  

 

NAT témakör Apprendimento della lingua italiana 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat 

nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

Hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban 

kompenzálja, javítja a tanult stratégiák felhasználásával; 

Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 



 

Használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok 

megoldása során is törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban; 

Törekszik releváns digitális tartalmak használatára 

beszédkészségének, szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése 

céljából; 

A legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján 

kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen 

szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások 

követésével érzéseit és beszédszándékait világosan és érthetően fejezi 

ki; 

A szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy 

digitális segédeszközt, szótárt;  

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a 

természeteshez közelítő célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert 

témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket.  

Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő 

kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ 

nyelvtudása fejlesztésére; 

Megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó 

szóbeli közléseket; 

Hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat; 

Elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki 

magának; 

Céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, 

módokat; 

Nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

Hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

és nyelvhasználati lehetőségeket; 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: abilità linguistiche, strategie di apprendimento della 

lingua, lingue, accenti e dialetti, apprendimento autonomo 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az 

ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony 

alkalmazása. 

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

o interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

o prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól 

o Vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

Fogalmak  

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Posso interromperti per un 

secondo? Posso dire una cosa?) 

segítségkérés és arra reagálás (Potresti farmi un favore? Potresti 

darmi/prestarmi una mano? Certo. Nessun problema.) 

  

 

NAT témakör Temi interculturali 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

Alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és 

akár formális kommunikációjában; 

Ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb 

vonásait; 

Interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is 

megfelelő kommunikációt folytat írásban és szóban; 

Megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi 

változatok között; 

Alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

Szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is 

megfelelő kommunikációt folytasson; 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját 

hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a 

magyar értékek átadására képessé válik; 

Tájékozott a célnyelvi ország jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban; 

Ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat 

és különbségeket; 

Tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országra jellemző 

alapvető érintkezési és udvariassági szokásokat; 

Átadja célnyelven a magyar értékeket; 

A célnyelvi kultúrához kapcsolódó tanult nyelvi elemeket 

magabiztosan használja. 

 



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: usi e costumi 

Célnyelvi ország országismereti jellemzőinek ismerete: popolo e 

cultura, tradizioni, monumenti tipici, sport nazionali, cucina, lingua 

locale, attrazioni turistiche, arte, storia, letteratura 

Célnyelvi ország történelmi jellemzőinek ismerete 

Célnyelvi ország alapvető érintkezési szabályainak ismerete és 

alkalmazása  

Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, 

folyamatainak ismerete célnyelven  

A célnyelvi kultúrához kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról információk átadása 

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 

o Olaszország rövid történelme 

o A magyar és olasz történelem kapcsolódási pontjai  

o hagyományok és szokások a célnyelvi országban  

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

o internetes kutatómunka  

o a célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek olasz interpretálása 

o Milyen más nyelvek találhatók Olaszországban? 

o Egy olasz történelmi film megtekintése  

o Vitafórum 

o Fontos-e a hagyományok életben tartása 

o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

o Miben hasznos a globalizáció?  

o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

Fogalmak  

 közvetett kérdések (Potrebbe dirmi che ore sono, per favore?) 

szenvedő szerkezet (I monumenti sono visitati da molti turisti. La 

macchina può essere venduta. Le lettere vengono corrette dal professore.) 

igeidő egyeztetés jelen- és múlt időben, kijelentő- és kötőmódban  (Gino 

scrive che deve andare dal dentista. Maria spera che gli studenti si siano 

divertiti alla festa. Loro mi hanno scritto che sarebbero arrivati per le 8. 

Pensavo che fossi stanco. ) 

  

 

NAT témakör Attività e tematiche interdisciplinari 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 



 

Használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott 

tartalmakból 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre 

jellemző, életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

o poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

o Vitafórum    a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

Fogalmak  

 a mondatrövidítés egyszerű formái (Pensi di riuscire a finire il compito 

in tempo ?, Dopo aver finito suo lavoro è andato in ferie. Scrivendo la 

lettera non ascolto musica. Essendo molto stanchi, vanno a casa. Lei mi 

ha chiesto di portarla a casa.) 

módhatározó képzése melléknévből (felice-felicemente ; sicuro/a-

sicuramente) 

a ‘ne’ névmás egyeztetése összetett igeidőben (Ne abbiamo presi tre.) 

  

 

NAT témakör Temi di attualità 25 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 Használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó 

szituációkban; 

Felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket 

ismeretszerzésre és szórakozásra.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata 

célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő olasz nyelvű hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, 

szórakozásra. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o olasz sajtótermékek fajtái 

o olasz újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

o Osztálymunka 

o olasz nyelvű híradó rendszeres nézése 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o iskolai/osztály hírekből olasz nyelvű híradó készítése, filmezése 

Fogalmak  

—  a kötőmód képzése és használata jelen- és múlt időben (Penso che loro 

arrivino in tempo dal medico. Speravo che mia figlia superasse 

l’esame. Immaginavo che Sandro avesse guardato ieri la TV.) 

— a Passato remoto képzése és használata (Roma divenne capitale 

nell’Ottocento. Andai a Venezia per la pima volta 30 anni fa.) 

— műveltetés kifejezése (Mi faccio tagliare i capelli ogni mese.) 

 

  

 

NAT témakör Scienza e tecnologia, comunicazione 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány 

és technika tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és 

technika tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

Véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: scienziati, ricercatori, inventori, ingegneri, persone che 

lavorano per lo sviluppo scientifico e tecnologico  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: oggetti di base usati ogni giorno da 

persone/scienziati/professionisti IT, (parti di) gadget IT  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: uso della tecnologia nella vita di ogni giorno, uso della 

tecnologia per lo studio o per il lavoro 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: internet, pericoli di internet, social network, ricerche, 

invenzioni 

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a tudomány és technika tématartományban. 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Internetes kutatómunka 

o találmányok 

o a jövő technikái 

o Egyéni project 

o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

o A jogosítvány megszerzése, az autó részei  

o Mit fog tudni a következő telefonom? 

o Vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o Lesz-e az unokámnak telefonja? 

o Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

Fogalmak  

 igei vonzatok  

szövegkohéziós elemek és azok használata (in più, inoltre, infatti, così 

come, poiché, sebbene, anche se, comunque…) 

  

 

NAT témakör Acquisire e condividere le conoscenze 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 összetettebb információkat ad át és cserél; 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott 

szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket 

tanórán kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel; 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 Olasz nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása olasz nyelven 



 

 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, 

tudásmegosztásra, nyelvi fejlesztésre. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

Fogalmak  

 szóképzés (scrivere – scrittore, piacere – piacevole, fratello-fratellino, 

libro – librone, fortunato-sfortunato, pericolo-pericoloso) 

a lehetséges és a lehetetlen feltétel kifejezése (Se avessi tempo, andrei al 

cinema. Se si fossero alzati presto, sarebbero arrivati in tempo. 

  

 

NAT témakör Questioni finanziarie  10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek 

és gazdaság tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek 

és gazdaság tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek 

és gazdaság tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: datori di lavoro, dipendenti, impiegati e operai  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: uffici pubblici 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: moneta, valute, forme bancarie, pubblicità, annunci 

pubblicitari  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: risparmiare, spendere e sprecare soldi, banche, acquisti 

online, cambio di valute  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: bilancio familiare, risparmiare, spendere e sprecare soldi 

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár 

a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a pénzügyek és gazdaság tématartományban. 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

o Szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

o eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

o a jövedelem értelmes beosztása 

o kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 

o a tőzsde története, működése 

Fogalmak  

 álláspont, vélemény kifejezése (Secondo me …, Per come la vedo io …, 

Personalmente, Io penso …) 

érvek felvezetése (Lo trovo estremamente importante …, Quando 

consideriamo…, Considerando …, Dovremmo tenere a mente che …, 

Suppongo che siamo tutti d’accordo che …)  

egyetértés mások érveivel (Sono completamente d’accordo. Non potrei 

essere piű d’accordo. É esattamente ció che penso, Mi hai convinto.) 

  

NAT témakör Carriera e impiego 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus hangzó szövegekben; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben; 

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: professionisti, datori di lavoro, dipendenti, colleghi  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: posti di lavoro, uffici  



 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: oggetti usati in diversi lavori 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: colloqui di lavoro, riunioni   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: pianificazione, apprendimento permanente, fare domanda 

per un posto di lavoro 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: scegliere una carriera, lavori estivi, ore di lavoro, lavori 

part time, disoccupazione, lavoro di squadra, compiti individuali, 

mobilità, CV 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a karrier és munkavállalás tématartományban. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o olasz nyelvű önéletrajz készítése 

o Szerepjáték  

o Állásinterjú 

o beszélgetés egy állásbörzén 

o Olvasott szövegértés fejlesztése 

o Álláshirdetések böngészése 

o Munkaköri leírás értelmezése 

o Csoportos projektmunka  

o Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

o Közkedvelt szakmák bemutatása 

Fogalmak  

 kétely, bizonytalanság kifejezése (Non sono del tutto sicuro, Si, forse, 

ma…, Capisco cosa intendi, ma … Condivido fino ad un certo punto, 

ma…)   

mások érveivel való egyet nem értés (Temo di non essere d’accordo/non 

poter essere d’accordo con te. Non vedo perché/come …, In realtà, … 

Sicuramente non penserai che … Sono in parte d’accordo. Sono 

d’accordo fino ad un certo punto. Sono completamente in disaccordo. Tu 

stai scherzando.) 

konklúzió levonása (Quello che sto cercando di dire é …, Tutto 

sommato…)  

  

 

NAT témakör Preparazione all’esame finale 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit; 

Alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető 

sajátosságokat; 

A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 



 

 Megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

Összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát; 

Megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb 

részinformációkat; 

Megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb 

részinformációkat; 

Informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, 

digitális felületen is; 

Aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos 

szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

Szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat 

használ; 

Megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

Nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre 

kevesebb korlát akadályozza; 

Egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, 

tartalmakat értelmez és használ; 

Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

Az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

Az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból 

történő átgondolása 

A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Vizsgafeladatok gyakorlása 

o Vizsgaszituációk gyakorlása 

o Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

o Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó 

témakörökben 

o Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

o Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez 

kapcsolódóan 

o  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Fogalmak  

 statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (A 

giudicare dagli esempi …, Il diagramma dimostra che …) 

reklamáció, panasz kifejezése (Vorrei presentare un reclamo su …, 

Vorrei restituire questo …, Non calza. Non é la mia taglia. Non 

funzionerà come si deve. Potrei essere rimborsato?) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Mi dispiace. Mi sento/Io 

sono dispiaciuto per …)  

érzések kifejezése (Sono soddisfatto. Sono terrorizzato. Sono 

imbarazzato.)   

szükségesség kifejezése (È necessario/non è necessario …)  

  

 

  



 

12. évfolyam 

Témakörek áttekintő táblázata  

 

Témakör címe  192 óra  

 Temi personali: relazioni familiari, stile di vita, persone e società 10 

 Ambiente e natura  10 

 Vacanze, viaggi e turismo 10  

  Vita sociale, intrattenimento 10 

Apprendimento della lingua italiana  10 

 Temi interculturali 10 

Temi di attualità interdisciplinari 10 

Temi attuali 10 

Scienza e tecnologia, comunicazioni 10 

Persone e societá 15 

Questioni finanziarie 15 

Carriera e impiego 15 

Acquisizione e condivisione delle conoscenze 15 

Preparazione all’esame finale 16 

 

 

 

NAT témakör 
Temi personali: relazioni famigliari, stile di vita, 

persone e società 
10óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési 

körén túlmutató vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

akár anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára 

kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget; 

Értelmezi az összefüggéseket; 

Megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár 

elvontabb témájú írott szövegekben; 

Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt a személyes 

tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

Érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 



 

Érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

A nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

élethelyzetekben megfelelően alkalmazza; 

Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi 

eszközök széles körének használatával; 

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban 

és írásban; 

Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja; 

Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait 

igyekszik kompenzálni; 

Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó 

nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő 

szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: conoscenti, familiari, diverse generazioni all’interno della 

famiglia, amore e matrimonio, amici, persone famose 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: luoghi della vita quotidiana, posto di lavoro, strutture 

sanitarie, posti in cui passare il tempo libero 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: parti della casa/dell’appartamento, arredamento, 

elettrodomestici, oggetti di base per curare malattie e tenersi in forma, 

vestiti e accessori  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: vacanze, feste scolastiche e familiari, sport, eventi 

sportivi, malattie 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: routine quotidiana, abitudini, alimentazione, mangiare in 

posti diversi (casa, mensa, ristoranti), tenersi in forma, andare dal 

dottore, compiti domestici, fare le faccende 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: famiglia estesa, benessere, relazioni sociali, abbigliamento 

e moda, relazioni, piani futuri, malattie/lesioni comuni, assistenza 

sanitaria, trattamenti tradizionali, caratteristiche positive e negative, 

successi e fallimenti personali, piani futuri 

Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a személyes tématartományban. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Szerepjáték:  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

o Önálló szövegalkotás 

o  életem 15 év múlva  

o híres személyiségek, mint példaképek 

o Vitafórum 

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o Vannak-e még családi példaképek? 

Fogalmak  

 álláspont, vélemény kifejezése (Secondo me …, Per come la vedo io …, 

Personalmente, Io penso …) 

érvek felvezetése (Lo trovo estremamente importante …, Quando 

consideriamo…, Considerando …, Dovremmo tenere a mente che …, 

Suppongo che siamo tutti d’accordo che …)  

  

NAT témakör Ambiente e natura 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről 

a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

akár anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában számára 

kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos 

csatornákon; 

Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár 

elvontabb témájú írott szövegekben; 

Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt a környezeti 

tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja; 

Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait 

igyekszik kompenzálni; 

Környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében 

hatékonyan ad át és cserél információt; 

Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi 

eszközökkel alkot szöveget szóban és írásban; 



 

Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó 

nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő 

szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

Értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

Véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

Véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár ikt-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: animali, piante, personale di protezione ambientale  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: natura, casa, città/paese/campagna, luoghi geografici, 

continenti, spazio, la Terra 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: disastri naturali, campagne di protezione della natura  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: protezione della natura, protezione degli animali, avere 

animali domestici, salvare le risorse naturali, volontariato 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: fenomeni naturali, salvaguardia dell’ambiente, 

sostenibilità, tempo e clima, stagioni, riciclaggio e riutilizzo 

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a környezeti tématartományban. 

 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Kiselőadás olasz nyelven IKT eszközök segítségével 

o Természeti kincsek Magyarországon 

o Mindennapi természetvédelem 

o Csoportos projektmunka  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

o Kutatómunka az interneten 

o alternatív energiaforrások 

o globális felmelegedés 

o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

Fogalmak  

 egyetértés mások érveivel (Sono completamente d’accordo. Non potrei 

essere piű d’accordo. É esattamente ció che penso, Mi hai convinto.) 

kétely, bizonytalanság kifejezése (Non sono del tutto sicuro, Si, forse, 

ma…, Capisco cosa intendi, ma … Condivido fino ad un certo punto, 

ma…)   

  

 

NAT témakör Vacanze, viaggi, e turismo 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, 

utazás, turizmus tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó 

szövegekben; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

Véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

Véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: turisti, guide turistiche, personale di servizio pubblico  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: tipi di alloggio, destinazioni, attrazioni, luoghi di interesse, 

uffici di servizio pubblico 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: monumenti, mostre, documenti di viaggio, mezzi di 

trasporto, oggetti usati durante i viaggi, moduli, opuscoli informativi 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: vacanze in Ungheria e all’estero, festival 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: preparazione, pianificazione, organizzazione di un 

viaggio, visite turistiche, tour guidati  



 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: vacanze auto-organizzate e pacchetti, valute, differenze 

culturali, effetto del turismo sulle persone e sull’economia, nuove aree 

nel turismo: benessere, apprendimento delle lingue 

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Szerepjáték  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

o Önálló projektmunka  

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

o Egy dokumentumfilm megtekintése a célnyelvi ország nevezetességeiről 

o Csoportos projektmunka 

o film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

o kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

o Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 

o Vitafórum 

o  a turizmus pozitív és negatív hatásai 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

Fogalmak  

 mások érveivel való egyet nem értés (Temo di non essere d’accordo/non 

poter essere d’accordo con te. Non vedo perché/come …, In realtà, … 

Sicuramente non penserai che … Sono in parte d’accordo. Sono 

d’accordo fino ad un certo punto. Sono completamente in disaccordo. Tu 

stai scherzando.) 

konklúzió levonása (Quello che sto cercando di dire é …, Tutto 

sommato…)  

  

 

NAT témakör Vita sociale, intrattenimento 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos eseményről a cselekmény, a körülmények, 

az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő 

összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában; 

Megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a 

beszélők véleményét is; 

Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos 

csatornákon; 

Megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 



 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással 

kapcsolatos tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben; 

Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve 

információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi 

kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat a 

természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és nyelvi 

háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel; 

Nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségeket. 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: membri del settore pubblico e della pubblica 

amministrazione 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: istituti culturali, uffici pubblici, ristoranti, hotel, 

attrazioni/monumenti nazionali e internazionali, vita di città/vita di 

campagna  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: biglietti di entrata, moduli, opuscoli informativi 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: eventi culturali, modi di intrattenimento 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: servizi, dare indicazioni, dare informazioni, presentare 

monumenti 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: passioni, intrattenimento, cultura, servizi 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmak alkalmazása: attività per il tempo libero, passioni, eventi 

artistici e culturali, concerti, film, libri, videogiochi, sport, media 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő olasz nyelvű szövegek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 

átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Internetes kutatómunka 

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Szerepjáték 

o útbaigazítás kérése és adása 

o Vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 

o Kidobhatjuk már a papír térképeket? 

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

Fogalmak  

 statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (A 

giudicare dagli esempi …, Il diagramma dimostra che …) 

reklamáció, panasz kifejezése (Vorrei presentare un reclamo su …, 

Vorrei restituire questo …, Non calza. Non é la mia taglia. Non 

funzionerà come si deve. Potrei essere rimborsato?) 

  

 

NAT témakör Apprendimento della lingua italiana 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat 

nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

Hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban 

kompenzálja, javítja a tanult stratégiák felhasználásával; 

Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

Használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok 

megoldása során is törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban; 

Törekszik releváns digitális tartalmak használatára 

beszédkészségének, szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése 

céljából; 

A legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján 

kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen 

szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások 

követésével érzéseit és beszédszándékait világosan és érthetően fejezi 

ki; 

A szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy 

digitális segédeszközt, szótárt;  

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a 

természeteshez közelítő célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert 

témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket.  

Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő 

kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ 

nyelvtudása fejlesztésére; 



 

Megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó 

szóbeli közléseket; 

Hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat; 

Elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki 

magának; 

Céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, 

módokat; 

Nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

Hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

és nyelvhasználati lehetőségeket; 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: abilità linguistiche, strategie di apprendimento della 

lingua, lingue, accenti e dialetti, apprendimento autonomo 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az 

ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony 

alkalmazása 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

o interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

o prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól 

o Vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

Fogalmak  

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Mi dispiace. Mi sento/Io 

sono dispiaciuto per …)  

érzések kifejezése (Sono soddisfatto. Sono terrorizzato. Sono 

imbarazzato.)   

  

 

NAT témakör Temi interculturali 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

Alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és 

akár formális kommunikációjában; 



 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

Ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb 

vonásait; 

Interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is 

megfelelő kommunikációt folytat írásban és szóban; 

Megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi 

változatok között; 

Alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

Szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is 

megfelelő kommunikációt folytasson; 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját 

hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a 

magyar értékek átadására képessé válik; 

Tájékozott a célnyelvi ország jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban; 

Ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat 

és különbségeket; 

Tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országra jellemző 

alapvető érintkezési és udvariassági szokásokat; 

Átadja célnyelven a magyar értékeket; 

A célnyelvi kultúrához kapcsolódó tanult nyelvi elemeket 

magabiztosan használja 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: usi e costumi 

Célnyelvi ország országismereti jellemzőinek ismerete: popolo e 

cultura, tradizioni, monumenti tipici, sport nazionali, cucina, lingua 

locale, attrazioni turistiche, arte, storia, letteratura 

Célnyelvi ország történelmi jellemzőinek ismerete 

Célnyelvi ország alapvető érintkezési szabályainak ismerete és 

alkalmazása  

Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, 

folyamatainak ismerete célnyelven  

A célnyelvi kultúrához kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról információk átadása 

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 

o Olaszország rövid történelme 

o A magyar és olasz történelem kapcsolódási pontjai  

o hagyományok és szokások a célnyelvi országban  

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

o internetes kutatómunka  

o a célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek olasz interpretálása 

o Milyen más nyelvek találhatók Olaszországban? 

o Egy olasz történelmi film megtekintése  

o Vitafórum 



 

o Fontos-e a hagyományok életben tartása 

o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

o Miben hasznos a globalizáció?  

o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

Fogalmak  

 szükségesség kifejezése (È necessario/non è necessario …)  

dicséret, kritika kifejezése (Congratulazioni! Mi congratulo con te per 

averlo fatto.) 

  

 

NAT témakör Temi di attualitá interdisciplinari   10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre 

jellemző, életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

o poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

o Vitafórum 

o a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

Fogalmak  

 javaslat és arra reagálás (Mi chiedevo se ti piacerebbe ... Io consiglio…. 

Si, sarebbe magnifico. È una buona idea, ma…)  

információkérés (Potresti dirmi quando parte il prossimo treno? Non sai 

che ore sono, vero?) 

  

 

NAT témakör Temi di attualità 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó 

szituációkban; 

Felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket 

ismeretszerzésre és szórakozásra.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata 

célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven 



 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő olasz nyelvű hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, 

szórakozásra. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o olasz sajtótermékek fajtái 

o olasz újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

o Osztálymunka 

o olasz nyelvű híradó rendszeres nézése 

o iskolai/osztály hírekből olasz nyelvű híradó készítése, filmezése  

Fogalmak  

egymást követő események leírása (Prima, e poi, in seguito, alla fine) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Posso interromperti per un 

secondo? Posso dire una cosa?) 

  

 

NAT témakör Scienza e tecnologia, comunicazione 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány 

és technika tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és 

technika tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

Véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: scienziati, ricercatori, inventori, ingegneri, persone che 

lavorano per lo sviluppo scientifico e tecnologico  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: oggetti di base usati ogni giorno da 

persone/scienziati/professionisti IT, (parti di) gadget IT  



 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: uso della tecnologia nella vita di ogni giorno, uso della 

tecnologia per lo studio o per il lavoro 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: internet, pericoli di internet, social network, ricerche, 

invenzioni 

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a tudomány és technika tématartományban. 

 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Internetes kutatómunka 

o találmányok 

o a jövő technikái 

o Egyéni project 

o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

o A jogosítvány megszerzése, az autó részei  

o Mit fog tudni a következő telefonom? 

o Vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o Lesz-e az unokámnak telefonja? 

o Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

o  

Fogalmak  
 segítségkérés és arra reagálás (Potresti farmi un favore? Potresti 

darmi/prestarmi una mano? Certo. Nessun problema.) 

  

 

NAT témakör Persone e societá 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és 

társadalom tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és 

társadalom tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és 

társadalom tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

írott szövegekben; 

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 



 

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: famiglia, amici, conoscenti, membri della società 

(adolescenti, adulti, anziani), pubblico, autorità, persone che lavorano 

nei servizi 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: città, paesi, campagne, casa, posti pubblici, uffici pubblici 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: oggetti usati nella vita di ogni giorno, articoli di moda e 

abbigliamento  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: vacanze, eventi e celebrazioni di famiglia, eventi e 

festività nazionali ed internazionali  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: shopping, uso dei servizi pubblici, attività quotidiane e 

lavori domestici, partecipare alla vita di una comunità, volontariato, 

servizio sociale 

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: 

tossicodipendente, maniaco del lavoro, abusi 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: ruoli di genere di base, tolleranza, amicizie, relazioni, 

apparenza e personalità, differenze tra gli individui, rapporti tra le 

generazioni, crimini e punizioni 

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

az ember és társadalom tématartományban. 

 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

o Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

o  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

o Vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

Fogalmak  

 közvetett kérdések (Potrebbe dirmi che ore sono, per favore?) 

szenvedő szerkezet (I monumenti sono visitati da molti turisti. La 

macchina può essere venduta. Le lettere vengono corrette dal professore.) 

igeidő egyeztetés jelen- és múlt időben, kijelentő- és kötőmódban  (Gino 

scrive che deve andare dal dentista. Maria spera che gli studenti si siano 

divertiti alla festa. Loro mi hanno scritto che sarebbero arrivati per le 8. 

Pensavo che fossi stanco. ) 



 

 

NAT témakör Questioni finanziarie 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek 

és gazdaság tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek 

és gazdaság tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus hangzó szövegekben; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek 

és gazdaság tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben; 

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: datori di lavoro, dipendenti, impiegati e operai  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: uffici pubblici 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: moneta, valute, forme bancarie, pubblicità, annunci 

pubblicitari  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: risparmiare, spendere e sprecare soldi, banche, acquisti 

online, cambio di valute  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: bilancio familiare, risparmiare, spendere e sprecare soldi 

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár 

a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a pénzügyek és gazdaság tématartományban. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

o Szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

o eszmecsere 

o spórolás-költekezés 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o a jövedelem értelmes beosztása 

o kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 

o a tőzsde története, működése 

Fogalmak  

a mondatrövidítés egyszerű formái (Pensi di riuscire a finire il compito in 

tempo ?, Dopo aver finito suo lavoro è andato in ferie. Scrivendo la 

lettera non ascolto musica. Essendo molto stanchi, vanno a casa. Lei mi 

ha chiesto di portarla a casa.) 

módhatározó képzése melléknévből (felice-felicemente ; sicuro/a-

sicuramente) 

a ‘ne’ névmás egyeztetése összetett igeidőben (Ne abbiamo presi tre.) 

  

NAT témakör Carriera e impiego 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, ikt-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus hangzó szövegekben; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben; 

Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: professionisti, datori di lavoro, dipendenti, colleghi  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: posti di lavoro, uffici  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: oggetti usati in diversi lavori 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: colloqui di lavoro, riunioni   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: pianificazione, apprendimento permanente, fare domanda 

per un posto di lavoro 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: scegliere una carriera, lavori estivi, ore di lavoro, lavori 

part time, disoccupazione, lavoro di squadra, compiti individuali, 

mobilità, CV 



 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a karrier és munkavállalás tématartományban. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o olasz nyelvű önéletrajz készítése 

o Szerepjáték  

o Állásinterjú 

o beszélgetés egy állásbörzén 

o Olvasott szövegértés fejlesztése 

o Álláshirdetések böngészése 

o Munkaköri leírás értelmezése 

o Csoportos projektmunka  

o Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

o Közkedvelt szakmák bemutatása 

Fogalmak  

a kötőmód képzése és használata jelen- és múlt időben (Penso che loro 

arrivino in tempo dal medico. Speravo che mia figlia superasse l’esame. 

Immaginavo che Sandro avesse guardato ieri la TV.) 

a Passato remoto képzése és használata (Roma divenne capitale 

nell’Ottocento. Andai a Venezia per la pima volta 30 anni fa.) 

műveltetés kifejezése (Mi faccio tagliare i capelli ogni mese.) 

  

 

NAT témakör Acquisizione 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

Összetettebb információkat ad át és cserél; 

Összefüggő, papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár ikt-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során; 

Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott 

szövegeket; 

Írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben; 

Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket 

tanórán kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra; 

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 



 

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel; 

Használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

Használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

Használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 Olasz nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása olasz nyelven 

Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, 

tudásmegosztásra, nyelvi fejlesztésre. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

Fogalmak  

 igei vonzatok  

szövegkohéziós elemek és azok használata (in più, inoltre, infatti, così 

come, poiché, sebbene, anche se, comunque…) 

  

 

NAT témakör Preparazione esame finale 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit; 

Alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető 

sajátosságokat; 

A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

Megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

Összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát; 

Megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb 

részinformációkat; 

Megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb 

részinformációkat; 

Informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, 

digitális felületen is; 

Aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos 

szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

Szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat 

használ; 

Megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva 



 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

Nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre 

kevesebb korlát akadályozza; 

Egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, 

tartalmakat értelmez és használ; 

Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

Az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

Az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból 

történő átgondolása 

A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  Vizsgafeladatok gyakorlása 

o Vizsgaszituációk gyakorlása 

o Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

o Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó 

témakörökben 

o Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

o Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez 

kapcsolódóan 

Fogalmak  

 szóképzés (scrivere – scrittore, piacere – piacevole, fratello-fratellino, 

libro – librone, fortunato-sfortunato, pericolo-pericoloso) 

a lehetséges és a lehetetlen feltétel kifejezése (Se avessi tempo, andrei al 

cinema. Se si fossero alzati presto, sarebbero arrivati in tempo.) 

  

  



 

 

Matematika 

 
A tantárgy heti 

óraszáma 
A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam 3 108 

10. évfolyam 4 144 

11. évfolyam 5 180 

12. évfolyam 5 160 

 

9. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

108 óra 

Halmazok 9 

Kombinatorika, gráfok 4 

Számhalmazok, műveletek 4 

Hatvány, gyök 8 

Betűs kifejezések alkalmazása 10 

Arányosság, százalékszámítás 8 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 12 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 16 

Geometriai alapismeretek 4 

Háromszögek 8 

Négyszögek, sokszögek 6 

Kör és részei 5 



 

Transzformációk, szerkesztések 4 

Leíró statisztika 3 

Szabadon felhasználható 7 

 

 

NAT témakör Halmazok 9 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

Véges halmazok elemszámát meghatározza; 

Alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz; 

Halmazokat különböző módokon megad; 

Halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy 

a matematika más témaköreiből vett 

feladatok megoldása.   

Konkrét dolgok csoportosítása adott, vagy a 

tanulók által javasolt szempontok szerint. 

Szituációs játék, barkochba játék egy-egy 

halmaz, vagy egy-egy elem kitalálására. 

Halmazok megadása különböző módokon. 

Halmazműveletek 2-3 halmazra: unióképzés, 

metszetképzés, különbségképzés, 

komplementer halmaz.  

Definíciók megfogalmazása, megértése.  

Halmazok felbontása diszjunkt halmazok 

uniójára. 

A „végtelen szálloda” mint modell. 

Mindennapi életből vett feladatok. 

Halmazok számossága. 

Véges és végtelen halmazok, 

megszámlálható, nem megszámlálható 

halmazok. 

Logikai szita módszere 2-3 halmaz 

elemszámának meghatározásához.  

n elemű halmaz részhalmazainak a száma. 

Matematika más témaköreiből vett feladatok 

megoldása. 

Intervallumok: zárt, nyílt, félig zárt, félig 

nyílt. A fogalom szemléletes kialakítása, 

majd definiálása. 

Az intervallumok, mint halmazok. 

Halmazműveletek intervallumokkal 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

Alaphalmaz, részhalmaz, üreshalmaz, halmazok egyenlősége, Venn-

diagram, halmazműveletek, halmazok elemszáma, logikai szita, nyílt 

intervallum, zárt intervallum. 

 

 

NAT témakör Kombinatorika, gráfok  4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 

matematikai tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

A problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

A kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

Megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

Konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok 

segítségével; 

Véges halmazok elemszámát meghatározza; 

Alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Sorba rendezési és kiválasztási feladatok 

megoldása rendszerezett leszámlálással és a 

szorzási és/vagy esetszétválasztási elv 

alkalmazásával 

Sorba rendezési feladatok megoldásának 

szemléltetése gráffal 

Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba 

rendezési és kiválasztási feladatok 

megoldása rendszerezéssel 

Sorba rendezési és kiválasztási feladatok 

megoldása matematikai problémákban 

Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg 

alkotása és „feladatküldés” 

csoportmunkában 

Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és 

matematikai szituációk szemléltetésére, 

feladatok megoldására 

Fogalmak Gráf, csúcs, él, fokszám. 

 

 



 

NAT témakör Számhalmazok, műveletek  4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a 

természetes számoktól a valós számokig; 

Ismer példákat irracionális számokra. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti 

azonosságokat helyesen alkalmazza különböző számolási helyzetekben; 

Racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

Ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

Ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok 

fogalmát; 

A számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és 

így ellenőrzi az eredményt; 

Valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Számológép helyes használatának 

elsajátítása, pl. műveleti sorrend, zárójelek, 

előjelek.  

Egyszerű szöveges összefüggések leírása 

matematikai jelekkel, hallás és olvasás 

alapján. 

Tanulói kiselőadás helyiértékes számírás 

kialakulásáról, a számjegyek kialakulásáról.  

Számhalmazok felépülése. 

Műveleti tulajdonságok alkalmazása: 

kommutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás, zárójelek helyes használata. 

A valós számok és a számegyenes 

kapcsolata.  

Becslés, nagyságrendek ellenőrzése. 

Tanteremben végzett mérések esetén 

megfelelő kerekítés. 

Számok abszolútértéke, ellentettje, 

reciproka. 

Adott jegyre kerekítés, észszerű kerekítés. 

Fogalmak 

Racionális szám, irracionális szám, valós szám, normálalak, 

kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás, abszolútérték, ellentett, 

reciprok. 

 

NAT témakör Hatvány, gyök  8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a 

hatványozás azonosságait; 

Ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Csoportmunka: papírlap hajtogatási feladat 

2,3,5 hatványainak felismerése 

Hatványozás  

Pozitív egész, 0, és negatív egész kitevőre. 

Hatványozás azonosságainak megfigyelése, 

felfedezése. 

hatványazonosságok bizonyítása konkrét 

alapszám és tetszőleges pozitív egész 

kitevőre. 

A természettudományokban és a 

társadalomban előforduló nagy és kis 

mennyiségekkel történő számolás. 

Számok normálalakja. 

Számolás normálalakban felírt számokkal. 

Normálalak a számológépen. 

Fogalmak Normálalak, hatványalap, hatványkitevő, négyzetgyök 

 

 

NAT témakör Betűs kifejezések alkalmazása  10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

Ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 

Átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes 

azonosságok alkalmazásával. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 Algebrai kifejezések. 

Egész kifejezések, polinomok, 

törtkifejezések. A kifejezés értelmezési 

tartománya. 

Helyettesítési érték. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Műveleti tulajdonságok (kommutativitás, 

asszociativitás, disztributivitás) vizsgálata. 

„Gondolj egy számra és én kitalálom” játék, 

matematika bűvésztrükkök algebrai 

magyarázata 

Műveletek többtagú egész algebrai 

kifejezésekkel. 

Többtagú kifejezés szorzása többtagú 

kifejezésekkel – zárójelfelbontás, 

előjelszabályok. 

Többtagú kifejezés szorzattá alakítása 

kiemeléssel, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával 

Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek 

geometriai modellezése. 

Nevezetes azonosságok geometriai 

megjelenítése. 

Számolási „trükkök” fejben, azonosságok 

segítségével. 

Nevezetes azonosságok: 

; ; további nevezetes azonosságok 

Ismeretek (képletek) tudatos memorizálása. 

Egyszerű másodfokú polinom teljes 

négyzetté alakítása. 

 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. 

Fogalmak 
Összeg, tag, tényező, értelmezési tartomány, helyettesítési érték, egynemű 

kifejezés, együttható, polinom, teljes négyzet, algebrai tört, azonosság. 

 

NAT témakör Arányosság, százalékszámítás  8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és 

az átváltási szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

Ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Gyűjtőmunka (egyéni, csoportos): 

szakácskönyvek, gépjármű-katalógusok stb. 

tanulmányozása, arányosságok keresése. 

Egyenes és fordított arányosság fogalma.  

Alkalmazása gyakorlati problémák 

megoldása során. 

Grafikon felismerése, készítése 

Mindennapi életből vett mennyiségpárok. 

Háztartási számlák elemzése az azokban 

megjelenő egységárak és fizetendő összegek 

figyelembevétele. 

Törtrészek és százalék közötti kapcsolat, 

egyszerű százalékok fejben gyakoroltatása.  

Százalékszámítási feladatok 

Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó 

feladatok. 

A százalék többszöri változása 

 

Fogalmak 
Egyenes arányosság, fordított arányosság, százalék alap, százalékláb, 

százalékérték. 

 

NAT témakör 
Elsőfokúegyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek 
 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 

matematikai tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

Adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

A problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

A kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

A modellben kapott megoldását az eredeti problémába 

visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az észszerűségi 

szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

Felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

Egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal 

ellenőrzi. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: 

mérlegelv, grafikus megoldás, szorzattá alakítás; 

Megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, 

elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszereket. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása 

és „feladatküldés” csoportban.  

Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalma.  

Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet 

megoldása, algebrai azonosságok 

alkalmazása. 

 Törtes egyenletek, egyenlőtlenségek. 

Értelmezési tartomány. Ekvivalens 

átalakítások. Az ellenőrzés szerepe, 

szükségessége. Törtek előjelének vizsgálata. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Digitális technikák használata az 

egyenletmegoldás során 

Abszolút értéket tartalmazó egyenletek, 

egyenlőtlenségek. 

Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó 

adatokat tartalmazó problémák vizsgálata. 

Elsőfokú egyenletrendszerek:  

Grafikus megoldás, behelyettesítő módszer, 

egyenlő együtthatók módszere.  

Új ismeretlen bevezetésével megoldható 

egyenletek, egyenletrendszerek 

Egyenletrendszerrel megoldható szöveges 

feladatok. 

A kapott eredmény értelmezése, 

valóságtartalmának vizsgálata 

Nyílt végű problémák megoldása Egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel 

és grafikusan.  

Út-idő-sebesség, közös munkavégzés, 

keveréses feladatok, pénzügyi és gazdasági 

tematikájú feladatok 

Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, 

egyenletrendszerrel megoldható szöveges 

feladatok megoldása 

Fogalmak 
Alaphalmaz, megoldáshalmaz, ellentmondás, azonosság, értelmezési 

tartomány, mérlegelv, ekvivalens átalakítás, hamis gyök. 

 

NAT témakör A függvény fogalma, függvénytulajdonságok  16 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel 

ábrázol; 

Adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány 

azon elemeit, amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

Adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat 

táblázatba rendezi; 

Táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja 

koordináta-rendszerben; 

A grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Összetett, valódi helyzetekkel, kapcsolatos 

grafikonok elemzése csoportmunkában 

Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, 

tulajdonságainak megfogalmazása: 

egyértelmű, kölcsönösen egyértelmű 

hozzárendelés. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Számítógép bevonása a függvények 

ábrázolásába, vizsgálatába. 

Függvény fogalma.  

A függvény megadási módjai, ábrázolása, 

jellemzése. Függvények ábrázolása táblázat 

alapján. 

Függvények alkalmazása valós, hétköznapi 

helyzetek jellemzésére, gyakorlati 

problémák megoldására. 

A grafikon alapján a függvény értelmezési 

tartományának, értékkészletének, 

minimumának, maximumának és 

zérushelyének megállapítása, a növekedés és 

fogyás leolvasása 

Hétköznapi tevékenységekhez kapcsolódó 

grafikonok ábrázolása és elemzése (pl. út-idő 

az iskolába való eljutáshoz) 

Elsőfokú függvények, lineáris függvények. 

Lineáris kapcsolatok felfedezése a 

hétköznapokban. 

Lineáris függvények hozzárendelési 

utasításának leolvasása  

 Abszolút érték-függvény 

Másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény  

Fordított arányosság, elsőfokú törtfüggvény. 

(elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

Hozzárendelési utasítás leolvasása 

grafikonról.  

 Függvény-transzformációk. 

A tanult függvények többlépéses 

transzformációi az alábbiak összetételével: 

; ; ; . 

Helyettesítési érték számolása, f(x)=c 

alapján x meghatározása 

Fogalmak 

Egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, 

értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, 

szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás. 

 

NAT témakör Geometriai alapismeretek  4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös 

helyzetét, távolságát és hajlásszögét; 

Felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát; 

Ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 

Ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani 

hagyományos vagy digitális eszközzel. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Osztályteremben „egyenesek” kölcsönös 

helyzetének megadása, ezen távolságok 

megmérése. 

Méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi 

távolságok meghatározása, becslése 

Pont, egyenes, sík kölcsönös helyzete 

Két pont, pont és egyenes, két egyenes 

távolsága, hajlásszöge. 

 Szögfajták, szögek szerkesztése, 

szögmásolás. 

Nevezetes szögpárok tulajdonságainak 

ismerete és alkalmazása: pótszögek, 

mellékszögek, kiegészítő szögek, 

csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

Alapszerkesztések végrehajtása 

hagyományos vagy digitális eszközzel. 

Nevezetes ponthalmazok. 

Szakaszfelező merőleges és szögfelező, mint 

ponthalmazok tulajdonságainak ismerete.  

Dinamikus geometriai szoftver 

alkalmazásának előkészítése, használata. 

Fogalmak 

pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, 

szögfelező, szakaszfelező merőleges, pótszögek, mellékszögek, kiegészítő 

szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

 

NAT témakör Háromszögek 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott 

mennyiségek esetén; 

Ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és 

az átváltási szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

Sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő 

mértékegységben adja meg válaszát; 

Kiszámítja háromszögek területét. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei 

közötti kapcsolatokat; a speciális háromszögek tulajdonságait; 

Ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és 

köreire vonatkozó fogalmakat és tételeket; 

Ismeri és alkalmazza a pitagorasz-tételt és megfordítását. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Konkrét alakzatok átdarabolása más 

alakzatokká.  

A háromszög oldalai, szögei és oldalai, 

valamint szögei közötti összefüggések. 

Háromszög-egyenlőtlenség.  

A háromszögek szögeiről, oldalairól tanult 

tételek bizonyítása, alkalmazása számítási, 

szerkesztési és bizonyítási feladatokban 

Speciális háromszögek tulajdonságai, 

szabályos, egyenlő szárú, derékszögű. 

A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira 

és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése 

szerkesztéssel vagy dinamikus geometriai 

szoftver alkalmazásával, páros vagy 

csoportmunkában.  

A háromszögek nevezetes vonalaira, 

pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, 

tételek ismerete és alkalmazása:  

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 háromszög középvonalai 

Oldalfelező merőlegesek és a belső 

szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel 

bizonyítása.   

Derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett 

négyzetek átdarabolása Pitagorasz –tételnek 

megfelelően.  

Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete 

és alkalmazása.  

Számítási feladatok síkban és térben. 

Fogalmak 

Szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, 

oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, 

körülírt és beírt kör 

 

 

NAT témakör Négyszögek, sokszögek 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott 

mennyiségek esetén; 

Ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és 

az átváltási szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

Sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő 

mértékegységben adja meg válaszát; 

Ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket 

kiszámítja; 

Átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a 

konvex sokszög belső és külső szögeinek összegét. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 Négyszögek 

Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, 

paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, 

négyzet) tulajdonságai. 

Belső és külső szögekre vonatkozó tételek 

A területképletek felfedeztetése 

átdarabolással 

A négyszögek területének kiszámítása.  

A Pithagorasz tétel használata 

Belső és külső szögösszegre vonatkozó 

tételek felfedeztetése, illusztrálása 

átdarabolással, hajtogatással vagy dinamikus 

geometriai szoftver segítségével 

Sokszögek. 

Szabályos sokszög fogalma. 

Átlók száma konvex sokszögeknél átlók 

száma, külső és belső szögösszegre 

vonatkozó tételek, azok bizonyítása és 

alkalmazása. 

Fogalmak 
Trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, 

konvex sokszög, szabályos sokszög. 

 

NAT témakör A kör és részei  5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott 

mennyiségek esetén; 

Ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és 

az átváltási szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

Sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő 

mértékegységben adja meg válaszát. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 

Ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott 

sugárral; 

Ismeri és alkalmazza a thalész-tételt és megfordítását. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, 

szögméréssel vagy dinamikus geometriai 

Thalész tétele és a tétel megfordításának 

ismerete és alkalmazása. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

szoftver alkalmazásával.  

Állítás, és megfordításának gyakorlása 

A Thalész-tétel bizonyítása 

Az Euler-egyenes,a Feuerbach-kör 

bemutatása 

Számítási feladatok: Pithagorasz tétel 

használata a körben. 

Kör érintője és az érintési pontba húzott 

sugár merőlegessége. 

Az érintőszakaszok egyenlősége. 

A kör húrja és a felezőpontba húzott sugár 

merőlegessége. 

Fogalmak 
középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok, 

látószög 

 

 

NAT témakör Transzformációk, szerkesztések  4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

Ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

Alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

Ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének 

arányára vonatkozó tételeket. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismer példákat geometriai transzformációkra; 

Ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és 

tulajdonságaikat; alakzatok egybevágóságát; 

Ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a 

hasonlósági transzformációt és az alakzatok hasonlóságát; 

Megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, 

pont körüli elforgatottját, párhuzamos eltoltját hagyományosan és 

digitális eszközzel; 

Geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a 

szerkeszthetőség feltételeit. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szerkesztés különböző adatokból, hiányzó 

adatokkal. 

Megfigyelés: hogyan változik a 

magasságpont és a körülírt kör 

középpontjának helyzete a háromszög 

szögeitől függően? 

A háromszögek nevezetes vonalaira, 

pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, 

tételek ismerete és alkalmazása:  

A háromszög oldalfelező merőlegesei, a 

háromszög köré írt köre. 

A háromszög magasságvonalai, 

magasságpontja. 

A háromszög szögfelező egyenesei, a 

háromszög beírt köre, hozzáírt körei. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A háromszög súlyvonalai, súlypontja. 

A háromszög középvonalai 

Oldalfelező merőlegesek és a belső 

szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel 

bizonyítása.   

Szerkesztések hagyományosan és digitális 

eszközökkel. 

Fogalmak 

Euklideszi szerkesztés, szögfelező, oldalfelező merőleges, körülírt kör, 

beírt kör, magasságvonal, magasság, magasságpont, súlyvonal, súlypont, 

középvonal. 

 

NAT témakör Leíró statisztika 3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

Hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető 

statisztikai jellemzőit meghatározza, értelmezi és értékeli; 

Felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít 

hagyományos és digitális eszközzel. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 Statisztikai adatok gyűjtése, rögzítése, 

rendszerezése, ábrázolása és jellemzése 

(gyakoriság, relatív gyakoriság, eloszlás, 

kördiagram, oszlopdiagram, vonaldiagram).  

Diagramok rajzolása számítógéppel. 

Adatok rendezése, osztályokba sorolása, 

táblázatba rendezése, ábrázolása.  

Következtetések levonása. 

Számítógép használata: adatkezelés, 

adatfeldolgozás, információmegjelenítés. 

Adathalmazok jellemzői: terjedelem, átlag, 

medián, módusz, szórás. 

Fogalmak 
Adat. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Diagramok, táblázat. Módusz, 

medián, átlag (számtani közép), szóródási mutatók. 

  



 

10. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

144 óra 

Matematikai logika 11 

Kombinatorika, gráfok 13 

Számhalmazok, műveletek 4 

Hatvány, gyök 11 

Betűs kifejezések alkalmazása 6 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 23 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 6 

Kör és részei 7 

Transzformációk, szerkesztések 31 

Leíró statisztika 10 

Szabadon felhasználható 10 

 

NAT témakör Matematikai logika  11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

Megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” És „akkor és csak akkor” 

típusú állítások logikai értékét; 

Tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

Alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban; 

Ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai 

jelentését; 

Megfogalmazza adott állítás megfordítását; 

Helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Hétköznapi életből vett feladatok megoldása.   

Más tantárgyakból vett feladatok illetve a 

matematika más témaköreiből vett feladatok 

megoldása. 

Matematikai tartalmú szöveg értelmezése. 

Tétel kimondása, bizonyítása. Állítás és 

megfordítása. 

Állítás logikai értékének megállapítása 

(igaz-hamis) feladatokban. 

Állítás tagadása egyszerű feladatokban. 

Érvelés és vita, ellenpélda szerepe 

Stratégiai és logikai játékok. 

„Szigetlakó”, „ki a tettes” típusú feladatok 

csoportmunkában. 

A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a 

kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete 

és alkalmazása.  

A „minden” és a „van olyan” típusú állítások 

logikai értéke és tagadása. 

A „Ha …akkor” és „akkor és csak akkor” 

típusú egyszerű állítások logikai értéke és 

tagadása. 

„A legrosszabb esetben” A skatulya elv és alkalmazásai 

Fogalmak 
Tétel, bizonyítás, igaz-hamis, „nem”, „és”, „vagy…, vagy”, „ha…, akkor”, 

„akkor és csak akkor” 

 

NAT témakör Kombinatorika, gráfok  13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 

matematikai tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

A problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

A kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

Megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

Konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok 

segítségével; 

Véges halmazok elemszámát meghatározza; 

Alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Hétköznapi életből vett feladatok megoldása 

rendszerezett leszámlálással. 

Szorzat vagy összeg alakban megadott 

eredményű feladatokhoz saját szöveg írása, 

„feladatküldés” csoportmunkában. 

Sorba rendezési és kiválasztási feladatok 

megoldása. 

Az összeszámlálás technikáinak megértése, 

alkalmazása. 

A szorzási elv alkalmazása. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Téves megoldású 

kombinatorikafeladatokban a hiba 

megtalálása és a tévedés kijavítása 

Ismétlés nélküli és ismétléses permutáció. A 

faktoriális fogalma. 

Ismétlés nélküli és ismétléses variáció. 

Ismétlés nélküli kombináció mint az 

ismétléses permutáció egy esete. 

Kombinációk száma 

Fogalmak Szorzási szabály, összeadási szabály, faktoriális 

 

NAT témakör Számhalmazok, műveletek  4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a 

természetes számoktól a valós számokig; 

Ismer példákat irracionális számokra. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti 

azonosságokat helyesen alkalmazza különböző számolási helyzetekben; 

Racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

Ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

Ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok 

fogalmát; 

A számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és 

így ellenőrzi az eredményt; 

Valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Készítsünk irracionális számot! 

Adatgyűjtés a pí-ről 

Racionális és irracionális szám fogalma.  

A racionális és az irracionális számok 

tizedes tört alakja. 

Végtelen szakaszos tizedes tört felírása tört 

alakban 

Fogalmak 
Racionális és az irracionális számok, a racionális és az irracionális számok 

tizedes tört alakja. 

 

 



 

NAT témakör Hatvány, gyök  11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

Ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a 

hatványozás azonosságait. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 

Ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a 

hatványozás azonosságait; 

Ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A pontos érték meghatározása igényének 

kialakítása 

A számológép célszerű alkalmazása a 

szükséges számításokban 

Négyzetgyök fogalma.  

A négyzetgyökvonás azonosságai. 

Műveletek gyökös kifejezésekkel.  

Bevitel a gyökjel alá, kiemelés a gyökjel 

alól. 

Nevező gyöktelenítése.  

A pontos érték kiszámításának igénye, 

illetve a számológép célszerű alkalmazása a 

szükséges számításokban. 

Az n-edik gyök fogalma és alkalmazása 

n-edik gyök azonosságai 

Fogalmak négyzetgyök, n-edik gyök 

 

 

NAT témakör Betűs kifejezések alkalmazása  6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

Ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 

Átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes 

azonosságok alkalmazásával. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Többféle bizonyítási lehetőség bemutatása (a 

számtani- és mértani közép közti 

egyenlőtlenség bizonyítására) 

Műveletek gyökös kifejezésekkel.  

Bevitel a gyökjel alá, kiemelés a gyökjel 

alól. 

Nevező gyöktelenítése. 

Fogalmak négyzetgyök, n-edik gyök 

 

NAT témakör 
Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek 
 23 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 

matematikai tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

Adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

A problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

A kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

A modellben kapott megoldását az eredeti problémába 

visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az észszerűségi 

szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

Felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

Egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal 

ellenőrzi. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és 

egyenlőtlenségeket; ismeri és alkalmazza a diszkriminánst, a 

megoldóképletet és a gyöktényezős alakot. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Másodfokú egyenlet megoldása konkrét 

együtthatókkal és paraméterekkel, a 

lépéseket párhuzamosan végezve 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek. 

Grafikus megoldás. 

Teljes négyzetté kiegészítés. 

Egyenletmegoldás szorzattá alakítással. 

Algoritmus keresése a megoldásra. 

Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú 

egyenletek megoldásának történetéről, 

érdekességeiről. 

A másodfokú egyenlet megoldóképlete. 

A megoldóképlet készségszintű alkalmazása. 

Számológép használata. 

A másodfokú egyenlet diszkriminánsa. 

Diszkusszió. 

Gyöktényezős alak,  

Paraméteres egyenletek, az új ismeretlen 

bevezetésével megoldható egyenletek. Viete-

formulák. 

Egyszerű másodfokú egyenletrendszer 

megoldása 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges 

feladatok. 

 

Értelmezési tartomány, ellenőrzés szerepe, 

szükségessége.  

Hamis gyök, gyökvesztés. 

 

Két szám számtani- és mértani közepe, a 

köztük lévő egyenlőtlenség 

 

Fogalmak 
másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, 

ekvivalens átalakítás 

 

NAT témakör A függvény fogalma, függvénytulajdonságok  6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel 

ábrázol; 

Adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány 

azon elemeit, amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

Adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat 

táblázatba rendezi; 

Táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja 

koordináta-rendszerben; 

A grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

geometriai szerkesztő program használata Másodfokú függvények ábrázolása és 

jellemzése. (Ismétlés) 

Ábrázolás teljes négyzetté alakítással. 

Függvénytranszformációk. ; ; ; 

 

 Hatványfüggvények és gyökfüggvények 

ábrázolása. Páros, páratlan függvény 

szemléletes fogalma. 

Egyszerű másodfokú függvénnyel 

jellemezhető, gyakorlati élethez kapcsolódó 

szélsőértékfeladatok megoldása 

csoportmunkában 

Másodfokú egyenlet, egyenlőtlenség, 

szélsőérték feladat megoldása grafikusan. 

A grafikon és a megoldások számának, 

helyének összefüggése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, 

értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, 

szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás 

 

NAT témakör A kör és részei  7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott 

mennyiségek esetén; 

Ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és 

az átváltási szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

Sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő 

mértékegységben adja meg válaszát. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 

Ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott 

sugárral; 

Ismeri és alkalmazza a thalész-tételt és megfordítását. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Annak felfedeztetése méréssel, hogy a 

középponti szög egyenesen arányos a körív 

hosszával; különböző méretű körök esetén 

kapott adatok táblázatba foglalása. 

Körívekkel készíthető motívumok tervezése. 

Annak ismerete és alkalmazása, hogy a 

középponti szög egyenesen arányos a hozzá 

tartozó körív hosszával 

Annak ismerete és alkalmazása, hogy a 

középponti szög egyenesen arányos a hozzá 

tartozó körcikk területével 

Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet 

területének és kerületének kiszámítása. 

 Kerületi szög fogalma, középponti és 

kerületi szögek tétele, húrnégyszög tétel, a 

látókörív 

Fogalmak középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet 

 



 

NAT témakör Transzformációk, szerkesztések  31 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

Ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

Alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

Ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének 

arányára vonatkozó tételeket. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismer példákat geometriai transzformációkra; 

Ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és 

tulajdonságaikat; alakzatok egybevágóságát; 

Ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a 

hasonlósági transzformációt és az alakzatok hasonlóságát; 

Megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, 

pont körüli elforgatottját, párhuzamos eltoltját hagyományosan és 

digitális eszközzel; 

Geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a 

szerkeszthetőség feltételeit. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Gyakorlati példák keresése geometriai 

hozzárendelésre, pl. fényképezés, 

filmvetítés. 

Tengelyes vagy középpontos szimmetriára 

alapozó stratégiai játékok páros munkában. 

Geometriai transzformáció fogalma. 

Egybevágósági transzformációk végrehajtása 

szerkesztéssel vagy digitális eszközzel.  

Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 

pont körüli elforgatás, eltolás. 

Vektorok fogalma, párhuzamos eltolás. 

Egybevágósági transzformációk 

tulajdonságai: 

Invariáns alakzatok, fix alakzatok fogalma 

Egybevágósági transzformációk egymás 

utáni végrehajtása. 

Egyszerű szerkesztési feladatokmegoldása 

hagyományos vagy digitális eszközzel, 

diszkusszió. 

Sík parkettázása egybevágó 

háromszögekkel, négyszögekkel 

papírsablonok vagy dinamikus geometriai 

szoftver segítségével. 

Az egybevágóság fogalma.  

A háromszögek egybevágóságának 

alapesetei. 

Alakzatok egybevágósága. 

Escher és Vasarely néhány interneten is 

elérhető alkotásának elemzése a szimmetriák 

szempontjából. 

Szimmetrikus alakzatok. 

Egybevágó alakzatok, szimmetriák 

felismerése 

A szimmetrián alapuló tulajdonságok 

felismerése: szögek, szakaszok egyenlősége. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása 

hagyományos vagy digitális eszközzel, 

diszkusszió. 

Szerkesztési, számítási és bizonyítási 

feladatok. 

Az egybevágóság, a szimmetria felismerése, 

hatékony alkalmazása feladatokban, tételek 

bizonyításában. 

 A paralelogramma, a háromszög és a trapéz 

középvonala. 

A középpontos tükrözés alkalmazása. 

A vektor, a vektorműveletek szemléltetése 

elmozdulással. 

Digitális szemléltetési lehetőségek 

használata 

A vektor. Ellentett vektorok, nullvektor, 

egyenlő vektorok, vektor abszolút értéke. 

Műveletek vektorokkal: A vektorműveletek 

tulajdonságai. 

összeadás, kivonás; számmal való szorzás. 

Vektor felbontása összetevőkre. 

Szerkesztési feladatok. 

Vektorműveletek gyakorlása síkbeli és 

térbeli ábrákon is. 

Analógia a számhalmazokon végzett 

műveletekkel. 

 Bázisvektorok, bázisrendszer.  

Vektorok koordinátái.  

Vektorműveletek koordinátákkal adott 

vektorokon 

Helyvektor, szabadvektor.  

Vektor hosszának számítása. 

Szerkesztési feladatok 

Előadás: Aranymetszés és szerkesztése 

A párhuzamos szelők tétele 

Szakasz részekre osztása 

Párhuzamos szelőszakaszok tétele 

A párhuzamos szelő- és szelőszakaszok 

tételének megfordíthatóságának feltétele. 

Szerkesztési feladatok többféle esetben. A 

középpontos hasonlóság tulajdonságainak 

megsejtetése. 

Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság 

segítségével (például alaprajz-, 

térképkészítés, modellezés 

A középpontos hasonlóság fogalma és 

tulajdonságai. 

A hasonlósági transzformáció fogalma és 

tulajdonságai. 

Aránytartó transzformáció. 

Szerkesztési, számítási, bizonyítási 

feladatok. 

Az iskola közelében lévő magas épület 

(például templomtorony) magasságának 

meghatározása egy egyenes bot segítségével 

a bot és az épület árnyékának méréséből 

(„Thalész-módszer”) csoportmunkában 

Hasonló alakzatok. 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei. 

Hasonló háromszögek használata számítási 

és bizonyítási feladatokban. 

A sokszögek hasonlósága. 

A hasonló síkidomok területének aránya. 

A hasonló testek felszínének és térfogatának 

aránya. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 A hasonlóság fogalmának ismerete és 

alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 

bizonyításában:  

Szögfelező tétel, magasságtétel, befogótétel. 

Fogalmak 

Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, 

párhuzamos eltolás, egybevágóság, forgásszög, vektor. 

Vektor, nullvektor, ellentett vektor, egyenlő vektorok; vektorok 

összeadása (paralelogramma-módszer, láncmódszer), kivonása, számmal 

való szorzása 

középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági transzformáció, 

hasonlóság, a hasonlóság aránya 

 

NAT témakör Leíró statisztika  10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

Hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető 

statisztikai jellemzőit meghatározza, értelmezi és értékeli; 

Felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

Konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, 

elemi esemény, relatív gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró 

események, független események fogalmát megkülönbözteti és 

alkalmazza. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít 

hagyományos és digitális eszközzel. 

Tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére 

észszerűen tippel; 

Véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, 

nagy elemszám esetén számítógépet alkalmaz. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Adatgyűjtés megtervezése, pl. 

forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés 

lebonyolítása. A statisztikai adatgyűjtés 

lebonyolítása, eredmények szemléltetése, 

értékelése tanulói kiselőadás formájában.  

Statisztikai adatok gyűjtése, elemzése és 

ábrázolása hagyományos és internetes 

forrásból.  

Adatok rendezése, osztályokba sorolása, 

táblázatba rendezése, ábrázolása 

hagyományos és digitális eszközökkel.  

Kördiagramból oszlopdiagram készítése és 

viszont.  

Adatok értelmezése, következtetések 

levonása. Grafikus manipulációk felismerése 

és javítása 

Különböző adatsokaságok esetében annak 

vizsgálata, hogy jellemezhetők-e az ismert 

középértékekkel. 

Adathalmazok jellemzői: terjedelem, átlag, 

medián, módusz, szórás. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Konkrét valószínűségi kísérletek 

végrehajtása vagy dinamikus szoftver 

segítségével történő szimulálása (dobások 

szabályos dobókockával, pénzérmével…). 

Valószínűségi kísérletek elvégzése, 

gyakoriság, relatív gyakoriság táblázatok 

készítése 

Valószínűség fogalmának bevezetése 

statisztikai alapon 

Különböző társasjátékokban nyerési esély 

meghatározása. 

Szerencsjátékok esetében nyerési esélyek 

összehasonlítása. 

Klasszikus valószínűségi modell fogalma és 

alkalmazása 

Esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív 

gyakoriság, valószínűség fogalma. 

Egyszerű kombinatorika alapú számítások 

Fogalmak 
oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz, szórás 

valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív 

gyakoriság, valószínűség 

 

 

  



 

11. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

180 óra 

Kombinatorika, gráfok 9 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 23 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 27 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 15 

Trigonometria 25 

Koordinátageometria 17 

Leíró statisztika 15 

Valószínűségszámítás 23 

Rendszerező összefoglalás, ismétlés 26 

 

NAT témakör Kombinatorika, gráfok  9 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 

matematikai tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

A problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

A kiválasztott modellben megoldja a problémát. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

Konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok 

segítségével. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Anagramma készítése a tanulók neveiből 

A Pascal-háromszög és tulajdonságai 

felfedeztetése például kéttagú összeg 

Matematikai és hétköznapi helyzetekhez 

kötődő sorba rendezési és kiválasztási 

feladatok megoldása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

hatványaiban szereplő együtthatók 

segítségével 

Különböző szituációk kétféle módon történő 

összeszámlálása és ebből következő 

egyszerű kombinatorikus összefüggések 

felfedezése 

Visszatevéses és visszatevés nélküli 

mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok 

összegyűjtése 

A binomiális együttható fogalmának 

ismerete, értékének kiszámítása 

Mintavétel visszatevéssel és visszatevés 

nélkül 

A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek 

száma közötti összefüggés ismerete és 

alkalmazása gyakorlati feladatok 

megoldásában 

Fogalmak Faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban. 

 

NAT témakör Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése  23 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait; 

Összetett számokat felbont prímszámok szorzatára; 

Meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és 

legkisebb közös többszörösét, és alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati 

feladatokban; 

Ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat; 

Érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben; 

Ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a 

természetes számoktól a valós számokig; 

Ismer példákat irracionális számokra. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása 

a prímtényezős felbontásból 

Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása 

Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány 

maradéka) 

Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben 

Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes 

törtek és a racionális számok kapcsolata 

A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes 

számoktól a valós számokig 

Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete 

Példák irracionális számokra 

Számhalmazok műveleti zártsága 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” 

bemutatása 

Számrendszerek segítségével megoldható 

rejtvények 

Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös 

többszörös meghatározása a prímtényezős 

felbontásból (ismétlés) 

Az lnko és az lkkt használata törtek közötti 

műveletekben 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző 

alapú számrendszerek használatáról a 

múltban és ennek mai napig tartó hatásairól 

Tanulói kiselőadás számelméleti 

érdekességekről, például tökéletes számok és 

barátságos számpárok, prímszámok, jelenleg 

ismert legnagyobb prím, titkosítás 

Halmazábra elkészítése a számhalmazokról 

Összetett oszthatósági szabályok 

alkalmazása  

Számolás osztási maradékokkal (például 

összeg, szorzat, hatvány maradéka) 

Számok felírása 10-estől különböző alapú 

számrendszerben 

Más számrendszerben felírt számok 

értelmezése 

Az egész számok, a véges tizedes törtek, a 

végtelen szakaszos tizedes törtek és a 

racionális számok kapcsolata 

A számhalmazok épülésének matematikai 

vonatkozásai a természetes számoktól a 

valós számokig 

Végtelen nem szakaszos tizedes törtek 

ismerete 

Példák irracionális számokra 

Számhalmazok műveleti zártsága 

Fogalmak 
Természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós 

szám, relatív prímek 

 

NAT témakör Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus  27 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

Ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a 

hatványozás azonosságait; 

Képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel 

ábrázol; 

Adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány 

azon elemeit, amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Matematikatörténeti érdekességek (például 

déloszi probléma) feldolgozása 

projektmunkában 

Hatványozás, négyzetgyök, n-edik gyök 

(ismétlés) 

Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő 

esetén 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Különböző alapú exponenciális függvények 

ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott 

grafikonok összehasonlítása 

csoportmunkában 

Hatványozás azonosságainak alkalmazása 

racionális kitevő esetén, permanencia-elv 

A hatványozás szemléletes értelmezése 

irracionális kitevő esetén 

Az exponenciális függvények ábrázolása 

hagyományosan és számítógéppel, a 

függvények tulajdonságai 

Nagy számok számjegyei számának 

meghatározása logaritmus segítségével 

10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása 

csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására 

alkalmas számológéppel 

A logaritmus értelmezése 

Áttérés más alapú logaritmusra 

Számológép használata logaritmus értékének 

meghatározásához 

A logaritmus definíciójára épülő egyszerű 

logaritmusos egyenlet megoldása. 

Fogalmak n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

 

NAT témakör Exponenciális folyamatok vizsgálata  15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 

matematikai tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

Ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

A problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

A kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

A modellben kapott megoldását az eredeti problémába 

visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az észszerűségi 

szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

Egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal 

ellenőrzi; 

Megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő 

exponenciális egyenleteket, egyenlőtlenségeket. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tanulói kiselőadás az exponenciálisan 

változó folyamatokról a természetben és a 

társadalomban 

Adatgyűjtés különböző forrásokból 

származó, exponenciális vagy közelítőleg 

annak tekinthető változókra 

csoportmunkában 

Exponenciális/logaritmikus folyamatok 

vizsgálata a természetben és a társadalomban 

Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre 

vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai 

tartalmú információk kigyűjtése, 

rendszerezése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Gyakorlati, időben exponenciálisnak 

tekinthető változást mutató grafikonokra 

exponenciális függvény illesztése digitális 

eszköz segítségével, és az illesztett függvény 

paramétereinek értelmezése 

Adott problémához megoldási stratégia, 

algoritmus választása, készítése 

A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, 

fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának 

megfelelő matematikai modell választása, 

alkotása 

A kiválasztott modellben a probléma 

megoldása 

A modellben kapott megoldás értelmezése az 

eredeti probléma szövegébe 

visszahelyettesítve, ellenőrzés és válaszadás 

az észszerűségi szempontokat figyelembe 

véve 

Fogalmak 
n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, 

csökkenés. Logaritmus. 

 

NAT témakör Trigonometria  25 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű 

háromszögben; 

Ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek 

szögfüggvényei alapján; 

Ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit; 

Alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási 

feladatokban; 

A szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget; 

Kiszámítja háromszögek területét; 

Ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket 

kiszámítja; 

Átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Épület magasságának meghatározása a 

látószög és a távolságok mérésének 

segítségével csoportmunkában  

Tanulói kiselőadás a trigonometrikus 

ismeretek hétköznapi életben, munkában 

Hegyes szögek szögfüggvényei 

Számítások derékszögű háromszögekben,  

négyszögekben,  

szabályos sokszögekben,  

gyakorlati helyzetekben szögfüggvények 

segítségével. 



 

való felhasználhatóságáról, például: 

lakberendezés, ácsmunka, GPS működése 

Összefüggések ismerete egy adott szög 

különböző szögfüggvényei között: 

pithagoraszi összefüggés, pótszögek és 

mellékszögek szögfüggvényei 

Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense 

Nevezetes hegyes- és tompaszögek  

(30°, 45°, 60°, 120°, 135°, 150°) 

szögfüggvényeinek pontos értéke 

Szögfüggvény értékének ismeretében a szög 

meghatározása számológép segítségével   

Háromszög területének meghatározása két 

oldal és a közbezárt szög ismerete alapján 

Az iskolában vagy annak környezetében 

kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve 

négyszög alakú részek területének 

meghatározása csoportmunkában, 

távolságok és szögek mérése alapján 

Épület magasságának meghatározása a 

látószög és a távolságok mérésének 

segítségével csoportmunkában 

Szinusz- és koszinusztétel ismerete és 

alkalmazása.  

A szinusztétel bizonyítása 

A környezetben található tárgyak 

magasságának, pontok távolságának 

meghatározása mért adatokból számítva 

Számítások négyszögekben, sokszögekben. 

Négyszögek és szabályos sokszögek 

területének kiszámítása 

Fogalmak szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel 

 

NAT témakör Koordinátageometria  17 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

Ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

Alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

Megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-

rendszerben; 

Koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő 

ponthalmazokat; 

Koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal; 

Ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét; 

Egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös 

helyzetére; 

Kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek 

egyenletének ismeretében; 

Megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont 

koordinátáinak ismeretében; 

Felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai 

szoftver használatával 

Gondolattérkép készítése a 

koordinátageometria kapcsolatainak 

bemutatására csoportos vagy egyéni 

munkaformában 

 

A vektor 

vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett 

vektor, helyvektor fogalmak ismerete, 

alkalmazása. (ismétlés) 

A vektorok összeadása, kivonása, szorzása 

valós számmal, műveletek ismerete és 

alkalmazása (ismétlés) 

Vektorok alkalmazása feladatok 

megoldásába 

„Torpedójáték” koordináta-rendszerben 

Helymeghatározás térképen a szélességi és 

hosszúsági adatok segítségével 

Ház/lakás alaprajzának elkészítése 

koordináta-rendszerben, az eredeti adatok 

alapján 

Vektorok és pontok  

Pont és vektor megadása koordinátákkal a 

derékszögű koordináta-rendszerben 

Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok 

ábrázolása koordináta-rendszerben 

Két pont távolságának, vektor abszolút 

értékének meghatározása koordináták 

alapján  

Vektorok összegének, különbségének, 

számszorosának koordinátái 

Szakaszfelezőpont koordinátáinak 

meghatározása a végpontok koordinátái 

alapján 

Háromszög súlypontja. Szakasz 

harmadolópontja. 

„Oroszlánfogás”: lineáris 

egyenlőtlenségrendszer megoldása 

grafikusan, digitális eszköz segítségével 

Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c 

alakban 

Egyenes meredekségének fogalma; 

egyenesek merőlegességének és 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

párhuzamosságának megállapítása a 

meredekségek alapján 

Az egyenesek egyenletének ismeretében 

egyenesek metszéspontjának koordinátái. 

„Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-

rendszerben 

A kör egyenletének megadása és 

alkalmazása a kör sugarának és a középpont 

koordinátáinak ismeretében 

Kör és egyenes metszéspontja. 

Fogalmak 
Alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, párhuzamossága, merőlegessége, 

kör egyenlete, alakzatok metszéspontja 

 

NAT témakör Leíró statisztika 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

Hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető 

statisztikai jellemzőit meghatározza, értelmezi és értékeli; 

Ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok 

jellemzésére, összehasonlítására; 

Felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Példák reprezentatív és nem reprezentatív 

mintavételre 

Szavazások szimulálása és különböző 

szavazatértékelő rendszerek vizsgálata 

iskolai körülmények között 

A Simpson-paradoxon bemutatása példákon 

Az interneten található, megbízható 

forrásból (pl. KSH honlapja) származó 

statisztikák értelmezése, elemzése, 

lehetséges következtetések megfogalmazása 

A reprezentatív minta fogalmának 

szemléletes ismerete 

Hétköznapi, társadalmi problémákhoz 

kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű 

gyűjtése 

Különböző forrásokból származó 

adathalmazok statisztikai elemzése, 

értékelése, ezekből valamilyen adott 

Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése 

kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási 

mutatókkal 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

szempont alapján manipulatív és nem 

manipulatív diagram készítése 

Sodrófa (box-plot) diagram készítése, 

alkalmazása 

A kapott adatok értelmezése, értékelése, 

statisztikai következtetések 

Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő 

programmal 

Grafikus és szöveges statisztikai 

manipulációk felismerése 

Fogalmak 
Reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, 

kiugró adat, kvartilisek, terjedelem, szórás 

 

NAT témakör Valószínűségszámítás  23 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, 

elemi esemény, relatív gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró 

események, független események fogalmát megkülönbözteti és 

alkalmazza; 

Ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a laplace-

képletet; 

Ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai 

modelljét; 

Meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés 

nélküli mintavétel esetén. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Konkrét valószínűségi kísérletek 

végrehajtása vagy dinamikus szoftver 

segítségével történő szimulálása (pl. 

szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel 

dobálás); a kapott gyakoriságok és relatív 

gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az 

egyes kimenetelek, illetve összetett 

események valószínűségére 

csoportmunkában 

Példák ismerete események összegére, 

szorzatára, komplementer eseményre, 

egymást kizáró eseményekre 

Elemi események fogalmának ismerete, 

alkalmazása események előállítására 

Példák ismerete független és nem független 

eseményekre  

A klasszikus valószínűségi modell és a 

Laplace-képlet ismerete, alkalmazása  

A geometriai valószínűség fogalmának 

ismerete és alkalmazása  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Példák keresése független és nem független, 

illetve egymást kizáró eseményekre 

csoportmunkában 

Valószínűségek meghatározása visszatevéses 

és visszatevés nélküli mintavétel esetén  

A várható érték ismerete és meghatározása 

konkrét feladatokban, játékokban  

Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos 

valószínűségi ismeretek (például biztosítás, 

befektetések kockázata, árfolyamkockázat)  

Fogalmak 
események összege, események szorzata, esemény komplementere, 

egymást kizáró események, független események 

 

  



 

12. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

160 óra 

Halmazok, matematikai logika 10 

Sorozatok 25 

Térgeometria 30 

Valószínűségszámítás 10 

Rendszerező összefoglalás, ismétlés 85 

 

NAT témakör Halmazok, matematikai logika 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

Megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” És „akkor és csak akkor” 

típusú állítások logikai értékét; 

Tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A Pascal-háromszög és tulajdonságai 

felfedeztetése például kéttagú összeg 

hatványaiban szereplő együtthatók 

segítségével  

A tanulók mindennapi tapasztalataihoz 

köthető, összetett állítások logikai értékének 

meghatározása igazságtáblázat segítségével. 

Rejtvényújságokban szereplő feladványok 

megfejtése következtetések láncolatán 

keresztül 

Logikai készséget fejlesztő játékok 

A Binomiális együtthatók, a Pascal-

háromszög vizsgálata 

Halmazműveletek és a logikai műveletek 

közötti kapcsolatok bemutatása példákon 

keresztül 

Logikai kifejezések megfelelő használata 

Egyszerű állítások indoklása, tételek 

bizonyítása 

Stratégiai és logikai játékok 

Logikai műveletek: negáció, konjunkció, 

diszjunkció, implikáció, ekvivalencia. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Stratégiai játékok, táblás játékok. Tudatos 

pénzügyi tervezést segítő játékok 

A köznapi szóhasználat és a matematikai 

szóhasználat összevetése. 

Fogalmak logikai műveletek 

 

NAT témakör Sorozatok 25 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat; 

A számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a 

különbség (differencia)/hányados (kvóciens) ismeretében; 

A számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja; 

Ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát; 

Mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, 

pénzügyi, természettudományi és társadalomtudományi problémák 

megoldásában. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tanulói kiselőadás tartása nevezetes 

sorozatokról, például Fibonacci-sorozat 

Az első 100 pozitív természetes szám 

összegének meghatározása a „kis” Gauss 

módszerével 

A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre 

kétszeres számú búzaszemek kérdésének 

bemutatása 

A számsorozat fogalmának ismerete 

Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval 

Számtani és mértani sorozatok felírása, 

folytatása adott szabály szerint  

Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag 

összege 

Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag 

összege 

A számtani és a mértani sorozat első n 

tagjának összegére vonatkozó képlet 

bizonyítása 

Valódi pénzügyi termékek kamatozási és 

egyéb feltételeinek összehasonlítása 

csoportmunkában internetes adatgyűjtés 

segítségével 

Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó 

ismeretek alkalmazása gazdasági, 

természettudományi és társadalomtudományi 

problémák megoldásában  

Megtakarítási és kamatozási formák, ezek 

összehasonlítása 

Egyszerű kamat, kamatos kamat, 

gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi 

lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel 

kapcsolatos feladatok megoldása 

Fogalmak 
számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, 

törlesztőrészlet 

 

 

NAT témakör Térgeometria 30 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

. Ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös 

helyzetét, távolságát és hajlásszögét; 

Ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott 

mennyiségek esetén; 

Ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és 

az átváltási szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

Sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő 

mértékegységben adja meg válaszát; 

Ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a 

csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) tulajdonságait; 

Lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, 

egyenes gúla, forgáskúp hálóját; 

Kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben; 

Ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének 

arányára vonatkozó tételeket; 

Ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának 

arányára vonatkozó tételeket. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Korábbi ismeretek alkalmazása. Térelemek kölcsönös helyzetének, 

távolságának és hajlásszögének ismerete, 

alkalmazása feladatmegoldásban 

A Föld felszínének és térfogatának 

közelítése földgömbmodellen méréssel és 

számolással, majd a kapott értékek 

összevetése a hivatalos adatokkal 

A terület, térfogat, űrtartalom 

mértékegységeinek és ezek átváltási 

szabályainak ismerete 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik 

meg a gömb a mindennapi életben, a többi 

tantárgyban és a matematikában; a gömbi 

geometria alapjai 

Sűrűség mértékegységei közötti átváltás 

ismerete 

Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz 

megadása a problémának megfelelő 

mértékegységben 

Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, 

vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának 

megállapítása méréssel, a kapott eredmény 

összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel 

 

 

 

A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a 

csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) 

tulajdonságainak ismerete és alkalmazása a 

hétköznapi életben előforduló testekkel 

kapcsolatban 

A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az 

egyenes körhenger, az egyenes gúla és a 

forgáskúp hálójának lerajzolása konkrét 

esetekben 

A mindennapi életben előforduló hasáb, 

henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, 

csonkakúp alakú tárgyak felszínének és 

térfogatának meghatározása méréssel és 

számítással 

 Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, 

a mindennapi életben is előforduló testek 

felszínének és térfogatának kiszámítása 

Különböző méretű, megközelítőleg gömb 

alakú gyümölcsök térfogatának és 

felszínének becslése, a becslés ellenőrzése 

méréssel 

A hasonló síkidomok kerületének és 

területének arányára vonatkozó tételek 

ismerete és alkalmazása  

A hasonló testek felszínének és térfogatának 

arányára vonatkozó tételek ismerete és 

alkalmazás 

Fogalmak 

kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, 

egyenes test, forgástest, n-oldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, 

oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, test hálója 

 

NAT témakör Valíszínűségszámítás 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, 

elemi esemény, relatív gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró 

események, független események fogalmát megkülönbözteti és 

alkalmazza; 

Ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a laplace-

képletet; 

Ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai 

modelljét; 

Meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés 

nélküli mintavétel esetén. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egyszerű valószínűségi játékokhoz 

kapcsolódóan a várható nyeremény és az 

igazságosság fogalmának kialakítása 

Konkrét bank konkrét befektetési 

portfóliójának értelmezése, elemzése 

Néhány konkrét biztosítási ajánlat 

értelmezése, elemzése 

A geometriai valószínűség fogalmának 

ismerete és alkalmazása 

Valószínűségek meghatározása visszatevéses 

és visszatevés nélküli mintavétel esetén 

A várható érték ismerete és meghatározása 

konkrét feladatokban, játékokban 

Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos 

valószínűségi ismeretek (például biztosítás, 

befektetések kockázata, árfolyamkockázat) 

Diszkrét valószínűség eloszlások ábrázolása 

hagyományos vagy digitális eszközökkel. 

Fogalmak 
geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli 

mintavétel, várható érték 

 

 

  



 

Történelem 

 
A tantárgy heti 

óraszáma  
A tantárgy éves óraszáma   

9. évfolyam 2 72 

10. évfolyam 2 72 

11. évfolyam 3 108 

12. évfolyam 3 93 

 

9. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

Civilizáció és államszervezet az ókorban 17 

Vallások az ókorban 6 

Hódító birodalmak 6 

A középkori Európa 11 

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 17 

A középkori Magyar Királyság fénykora 15 

 

NAT témakör Civilizáció és államszervezet az ókorban  17 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni 

demokrácia és a római állam működését, hatásukat az európai 

civilizációra. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanulóban a történettudomány, valamint a hagyomány által 

legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és 

események ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép.  

Szerezzen mélyebb ismereteket az egyetemes történelem legfontosabb 

jelenségeiről és fordulópontjairól, legyen képes társadalmi és kulturális 

téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során 

végzett változatos tevékenységek révén alakuljon ki a tanulóban a 

múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák: A Közel-Kelet civilizációi, A görög civilizáció, Az athéni demokrácia, A római 

civilizáció, A római köztársaság 

Az állam szerepének bemutatása Hammurapi törvényeinek elemzésén keresztül. 

Az ókori civilizációk jelentőségének és kulturális hatásainak felismerése. 

Az ókori civilizációk azonosítása térképen. 

Az ókori civilizációk kulturális és vallási jellemzőinek bemutatása. 

A különböző civilizációk közötti különbségek azonosítása. 

Pannónia jelentősebb városainak azonosítása. 

A római jog alapelveinek felidézése és azonosítása. 

Az athéni demokrácia és a római köztársaság működésének bemutatása. 

A Periklész-kori athéni demokrácia ellentmondásainak feltárása. 

A demokrácia és a diktatúra összehasonlítása. 

A demokrácia melletti érvek megfogalmazása. 

Az athéni demokrácia összehasonlítása a modern demokráciával. 

Caesar diktatúrája előzményeinek, okainak feltárása 

Fogalmak 

Fogalmak: öntözéses földművelés, fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, 

múmia, Akropolisz, filozófia, jósda, olümpiai játékok, városállam/polisz, 

arisztokrácia, démosz, demokrácia, népgyűlés, sztratégosz, 

cserépszavazás, rabszolga, patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, 

néptribunus, császár, amfiteátrum, gladiátor, provincia, légió, limes, 

polgárjog. 

Személyek: Hammurapi, Kleiszthenész, Periklész, Platón, Arisztotelész, 

Hérodotosz, Nagy Sándor, Julius Caesar, Augustus. 

Kronológia: Kr. e. 3000 körül – Kr. u. 476 az ókor, Kr. e. 776 az első 

feljegyzett olümpiai játékok, Kr. e. 753 Róma alapítása a hagyomány 

szerint, Kr. e. 510 a köztársaság kezdete Rómában, Kr. e. 508 

Kleiszthenész reformjai, Kr. e. 5. sz. közepe az athéni demokrácia 

fénykora, Kr. e. 44. Caesar halála, az ókori Izrael – Kr. u. 70 Jeruzsálem 

lerombolása, 

Kr. u. 395 a Római Birodalom kettéosztása. 

Topográfia: Mezopotámia, Babilon, Egyiptom, Nílus, Olümpia, Athén, 

Alexandria, Itália, Róma, Római Birodalom, Pannónia, Aquincum, 

Savaria, Jeruzsálem. 

 



 

NAT témakör Vallások az ókorban  6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Felidézi az ókori vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, 

tanításaik főbb elemeit, és bemutatja terjedésüket; 

bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanulóban a történettudomány, valamint a hagyomány által 

legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és 

események ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép.  

Szerezzen mélyebb ismereteket az egyetemes történelem legfontosabb 

jelenségeiről és fordulópontjairól, tudjon azonosulni a keresztény alapú 

magyar és európai kultúra értékeivel, legyen képes társadalmi és 

kulturális téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A 

történelemtanulás során végzett változatos tevékenységek révén 

alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való 

árnyalt gondolkodás. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák: Politeizmus és monoteizmus, A kereszténység kezdete 

A zsidó és a keresztény vallások jellemzőinek összehasonlítása. 

A vallások a mindennapi életre gyakorolt hatásainak megállapítása. 

A zsidó-keresztény hagyományok európai kultúrára gyakorolt hatásának bemutatása. 

Bibliai történetek, személyek felidézése. 

A kereszténység terjedésének végigkövetése térképen. 

Az Ószövetség történelmi szereplőinek, helyszíneinek azonosítása bibliai idézetek alapján. 

Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek, regények 

elemzése, értelmezése. 

Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai témákról. 

Fogalmak 

Fogalmak: politeizmus, monoteizmus, zsidó vallás, Ószövetség/Héber 

Biblia, Tízparancsolat próféta, jeruzsálemi templom, diaszpóra, Messiás, 

keresztény vallás, keresztség és úrvacsora, apostol, misszió, Biblia, 

Újszövetség, evangélium, püspök, zsinat. 

Személyek: Kheopsz, Zeusz, Pallasz Athéné, Ábrahám, Mózes, Jézus, 

Szent Péter és Szent Pál apostolok, Constantinus  

Kronológia: a keresztény időszámítás kezdete (Kr. e. és Kr. u.), 313 a 

milánói rendelet, 325 a niceai zsinat. 

Topográfia: Jeruzsálem, Kánaán, Júdea, Izrael, Palesztina, Betlehem. 

 



 

NAT témakör Hódító birodalmak  6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Ismeri az arab és hun civilizációk legfontosabb jellemzőit,  

Felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, 

tanításaik főbb elemeit, és bemutatja terjedésüket; 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanulóban a történettudomány, valamint a hagyomány által 

legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és 

események ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és 

magyar identitástudat.  Szerezzen mélyebb ismereteket a magyar és az 

egyetemes történelem legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, 

legyen képes társadalmi és kulturális téren hatékony, árnyalt 

kommunikációra. A történelemtanulás során végzett változatos 

tevékenységek révén alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a 

társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák: Egy eurázsiai birodalom: a hunok, Az Arab Birodalom és az iszlám 

A népvándorlás irányainak és résztvevőinek nyomon követése térkép segítségével a Kr. u. 

4–8. sz. időszakában. 

A sztyeppei állam működésének, sajátosságainak bemutatása. 

A kora középkori Európa államalakulatainak azonosítása térképen. 

Az iszlám vallás és az arab terjeszkedés közötti összefüggések feltárása. 

Fogalmak 

Fogalmak: népvándorlás, hunok, ortodox, iszlám, Korán, kalifa.  

Személyek: Attila, Justinianus, Mohamed, Nagy Károly, I. Ottó.  

Kronológia: 476 a Nyugatrómai Birodalom bukása, 622 Mohamed 

Medinába költözése, 732 a poitiers-i csata. 

Topográfia: Hun Birodalom, Konstantinápoly, Bizánci Birodalom, 

Mekka, Poitiers, Frank Birodalom, Német-római Császárság. 

 

NAT témakör A középkori Európa  11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori 

egyházat, valamint a reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és 

kulturális hatásait; érvel a vallási türelem, illetve a vallásszabadság 

mellett; 

Képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, 

világképét, meghatározó birodalmait, és bemutatni a rendi társadalmat; 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanulóban a történettudomány, valamint a hagyomány által 

legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és 

események ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és 

identitástudat.  Szerezzen mélyebb ismereteket az egyetemes 

történelem legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, tudjon 

azonosulni a keresztény alapú európai kultúra értékeivel, legyen képes 

társadalmi és kulturális téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A 

történelemtanulás során végzett változatos tevékenységek révén 

alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való 

árnyalt gondolkodás. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák: A parasztság világa, Az egyházi rend, A nemesi rend, A polgárok világa 

A középkor társadalmi, gazdasági, vallási és kulturális jellemzőinek bemutatása. 

A társadalmi csoportok közötti jogi különbségek azonosítása. 

Érvekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása a középkor világáról. 

A középkor társadalmi berendezkedése és a rendi szemlélet értelmezése. 

A jobbágyság jogainak és kötelességeinek rendszerezése. 

Az egyház szerepének áttekintése a középkori Európában. 

A középkori kolostori élet bemutatása képi vagy szöveges források segítségével. 

A nyugati és keleti kereszténység összehasonlítása. 

A lovagi életmód jellemzőinek azonosítása. 

A városok életének bemutatása képek, ábrák és szöveges források alapján, kitérve a zsidóság 

városiasodásban játszott szerepére, valamint az antijudaista törekvésekre. 

A céhek működésének jellemzése források alapján. 

Fogalmak 

Fogalmak: uradalom, földesúr, majorság, jobbágy, robot, kiváltság, rend, 

pápa, érsek, cölibátus, szerzetes, bencés rend, ferences rend, eretnek, 

inkvizíció, kolostor, katolikus, szent, kódex, román stílus, gótikus stílus, 

reneszánsz, lovag, nemes, feudalizmus, hűbériség, király, rendi 

monarchia, keresztes hadjáratok, polgár, céh. 

Személyek: Szent Benedek, VII. Gergely, Assisi Szent Ferenc, Aquinói 

Szent Tamás, Leonardo da Vinci, Gutenberg, Dózsa György. 

Kronológia: 476–1492 a középkor, 1054 az egyházszakadás, 1347 a nagy 

pestisjárvány. 

Topográfia: Egyházi Állam, Anglia, Franciaország, levantei kereskedelmi 

hálózat, Velence, Firenze, Hanza kereskedelmi hálózat, Szentföld. 

 



 

NAT témakör A magyar nép eredete és az Árpád-kor  17 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó 

tudományos elképzeléseket és tényeket, tisztában van legfőbb vitatott 

kérdéseivel, a különböző tudományterületek kutatásainak főbb 

eredményeivel; 

Értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének 

jelentőségét; 

Felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, 

legfontosabb uralkodóink tetteit; 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanulóban a történettudomány, valamint a hagyomány által 

legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és 

események ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és 

magyar identitástudat.  Szerezzen mélyebb ismereteket a magyar 

történelem legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, tudjon 

azonosulni a keresztény alapú magyar kultúra értékeivel, legyen képes 

társadalmi és kulturális téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A 

történelemtanulás során végzett változatos tevékenységek révén 

alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való 

árnyalt gondolkodás. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák: Magyar őstörténet és honfoglalás, Az államalapítás, A magyar állam 

megszilárdulása az Árpád-korban 

A magyarság eredetére vonatkozó elméletek közötti különbségek megállapítása. 

A mondák, a történeti hagyomány és a történettudomány eredményeinek megkülönböztetése. 

A kalandozó hadjáratok céljainak azonosítása.  

Géza fejedelem, I. (Szent) István és IV. Béla uralkodásának jellemzése és értékelése. 

A kereszténység felvétele és az államalapítás jelentőségének a felismerése. 

A korai magyar történelmet és az Árpád-kort megjelenítő legfontosabb kulturális alkotások 

azonosítása. 

Fogalmak 

Fogalmak: finnugor, törzs, fejedelem, kabarok, vérszerződés, 

honfoglalás, kettős honfoglalás elmélete, avarok, rovásírás, kalandozások, 

székelyek, vármegye, egyházmegye, érsekség, tized, nádor, ispán, 

kancellária, kettős kereszt, szászok, kunok, tatárok/mongolok 

Személyek: Álmos, Árpád, az Árpád-ház, Géza, I. (Szent) István, 

Koppány, Szent Gellért, Szent Imre, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, 

III. Béla, II. András, IV. Béla, Szent Margit. 

Kronológia: 895 a honfoglalás, 907 a pozsonyi csata, 997/1000–1038 I. 

(Szent) István uralkodása, 1222 az Aranybulla, 1241–1242 a tatárjárás. 

Topográfia: Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Pannonhalma, 

Esztergom, Székesfehérvár, Buda, Muhi, Erdély, Horvátország. 

 



 

NAT témakör A középkori Magyar Királyság fénykora  15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, 

legfontosabb uralkodóink tetteit; 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanulóban a történettudomány, valamint a hagyomány által 

legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és 

események ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és 

magyar identitástudat.  Szerezzen mélyebb ismereteket a magyar 

történelem legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, tudjon 

azonosulni a keresztény alapú magyar kultúra értékeivel, legyen képes 

társadalmi és kulturális téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A 

történelemtanulás során végzett változatos tevékenységek révén 

alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való 

árnyalt gondolkodás. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák: Az Anjouk, A török fenyegetés árnyékában, Hunyadi Mátyás, A magyar középkor 

kulturális hagyatéka 

A 14–15. századi magyar uralkodók politikai pályájának felidézése. 

Érvekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása az egyes személyek cselekedeteiről, 

döntéseiről. 

A késő középkori magyar állam és az Oszmán Birodalom főbb összecsapásainak felidézése. 

Annak értékelése, hogy az Oszmán Birodalom terjeszkedő politikája milyen hatást gyakorolt 

a magyar történelemre. 

Mátyás hatalom-gyakorlásának jellemzése. 

A reneszánsz kultúra bemutatása Mátyás udvarában. 

A 14–15. századi magyar történelmet megjelenítő fontos kulturális alkotások azonosítása. 

Fogalmak 

Fogalmak: aranyforint, regálé, kapuadó, kilenced, bandérium, 

perszonálunió, sarkalatos nemesi jogok, fő- és köznemes, szabad királyi 

város, bányaváros, mezőváros, kormányzó, szekérvár, végvár, szultán, 

szpáhi, janicsár, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, zsoldos, 

Corvina, Szent Korona, Szent Korona-tan, Képes krónika. 

Személyek: I. (Anjou) Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, 

Hunyadi János, I. (Hunyadi) Mátyás. 

Kronológia: 1301 az Árpád-ház kihalása,1308. I. Károly uralkodásának 

kezdete, 1335 a visegrádi királytalálkozó, 1351 I. (Nagy) Lajos törvényei, 

1396 a nikápolyi csata, 1443–1444-es hosszú hadjárat, 1444 a várnai 

csata, 1453 Konstantinápoly eleste, 1456 a nándorfehérvári diadal, 1458–

90 Mátyás uralkodása. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Topográfia: Visegrád, Lengyelország, Csehország, osztrák tartományok, 

Nikápoly, Várna, Nándorfehérvár, Kolozsvár, Kenyérmező, Oszmán 

Birodalom. 

 

 

  



 

10. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

72 óra 

A kora újkor 16 

A török hódoltság kora Magyarországon 11 

A felvilágosodás kora 10 

Magyarország a 18. században 10 

Új eszmék és az iparosodás kora 6 

A reformkor 11 

A forradalom és szabadságharc 8 

 

NAT témakör A kora újkor  16 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, 

ismeri a felvilágosodás eszméit, illetve azok kulturális és politikai 

hatását, valamint véleményt formál a francia forradalom európai 

hatásáról. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanulóban a történettudomány, valamint a hagyomány által 

legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és 

események ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép.  

Szerezzen mélyebb ismereteket az egyetemes történelem legfontosabb 

jelenségeiről és fordulópontjairól, legyen képes társadalmi és kulturális 

téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során 

végzett változatos tevékenységek révén alakuljon ki a tanulóban a 

múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás. 

A tanuló: 

képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző 

társadalmi és történelmi problémákat, értékrendeket, jelenségeket, 

folyamatokat;  

a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és 

intézmények viselkedésének mozgatórugóiról; 

önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és 

események feltételeiről, okairól és következményeiről; 

önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, 

jelenségekről és személyekről; 

képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által 

következtetések levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi 

helyzetek felismerésére és megítélésére;  

a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes 

felismerni és bemutatni azokat azonos korszakon belül, vagy azokon 

átívelően; 

képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi 

folyamatok, jelenségek, események okait, következményeit, és ítéletet 

alkotni azokról, valamint a benne résztvevők szándékairól; 

összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, 

folyamatokat, jelenségeket; 

képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és 

folyamatokban valamely általános szabályszerűség érvényesülését; 

összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi 

folyamatokkal, eseményekkel és személyekkel kapcsolatos eltérő 

álláspontokat; 

feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli 

az ellenérveket; 

felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális 

viszonyai a múltbeli események, tényezők következményeiként 

alakultak ki. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák: A földrajzi felfedezések, A korai kapitalizmus, Reformáció Európában és 

Magyarországon, „Hitviták tüzében” 

A felfedezők céljainak és útjainak bemutatása tematikus térképeken. 

Információk gyűjtése a kialakuló világkereskedelem új útvonalairól, fontosabb termékeiről 

és szereplőiről. 

Az új munkaszervezési formák bemutatása és összehasonlítása a céhes iparral. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az európai régiók közötti gazdasági és társadalmi különbségek felismerése. 

A reformáció okainak és következményeinek bemutatása. 

A katolikus és a protestáns tanítások és egyházszervezet összehasonlítása. 

A reformáció egyes irányzatai terjedésének nyomon követése térképen. 

Vallás és politika összefonódásának felismerése.  

Az erdélyi vallási türelem szerepének és jelentőségének felismerése. 

A katolikus egyház megújulási törekvései és a barokk művészet jellemzői közötti párhuzam 

felismerése. 

Fogalmak 

Fogalmak: gyarmat, világkereskedelem, abszolutizmus, infláció, 

manufaktúra, tőke, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, bank, tőzsde, 

részvény, örökös jobbágyság, reformáció, protestáns, evangélikus, 

református, anglikán, unitárius, vallási türelem, ellenreformáció, katolikus 

megújulás, jezsuiták, barokk. 

Személyek: Kolumbusz Kristóf, Vasco da Gama, Ferdinánd Magellán, 

Luther Márton, Kálvin János, Károli Gáspár, Pázmány Péter, Apáczai 

Csere János, Habsburg-dinasztia, V. Károly, Loyolai (Szent) Ignác, XIV. 

Lajos. 

Kronológia: 1492-től az újkor, 1492 Amerika felfedezése, 1517 a 

reformáció kezdete, 1545 a tridenti zsinat megnyitása, 1568 a tordai 

határozat, 

1648 a vesztfáliai békék.  

Topográfia: Spanyolország, India, London, Párizs/Versailles, Sárospatak. 

 

NAT témakör A török hódoltság kora Magyarországon  11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és 

hőseit; felismeri, hogy a magyar és az európai történelem alakulását 

meghatározóan befolyásolta a török megszállás. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanulóban a történettudomány, valamint a hagyomány által 

legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és 

események ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép.  

Szerezzen mélyebb ismereteket a magyar történelem legfontosabb 

jelenségeiről és fordulópontjairól, legyen képes társadalmi és kulturális 

téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során 

végzett változatos tevékenységek révén alakuljon ki a tanulóban a 

múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás. 

Képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző 

társadalmi és történelmi problémákat, értékrendeket, jelenségeket, 

folyamatokat;  

A tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

Hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és 

intézmények viselkedésének mozgatórugóiról; 

Önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és 

események feltételeiről, okairól és következményeiről; 

Önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, 

jelenségekről és személyekről; 

Képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által 

következtetések levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi 

helyzetek felismerésére és megítélésére;  

A változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes 

felismerni és bemutatni azokat azonos korszakon belül, vagy azokon 

átívelően; 

Képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi 

folyamatok, jelenségek, események okait, következményeit, és ítéletet 

alkotni azokról, valamint a benne résztvevők szándékairól; 

Összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, 

folyamatokat, jelenségeket; 

Képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és 

folyamatokban valamely általános szabályszerűség érvényesülését; 

Összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi 

folyamatokkal, eseményekkel és személyekkel kapcsolatos eltérő 

álláspontokat; 

Feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve 

mérlegeli az ellenérveket; 

Felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális 

viszonyai a múltbeli események, tényezők következményeiként 

alakultak ki. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák: Az ország három részre szakadása, A két magyar állam, A török kiűzése és a török 

kor mérlege   

A török hadjáratoknak és az ország három részre szakadásának bemutatása térképeken. 

A végvári élet felidézése különböző források (képek, irodalmi alkotások és filmek) alapján. 

A három részre szakadt ország gazdasági lehetőségeinek és szerepének értelmezése adatok, 

grafikonok, diagramok alapján. 

A török hódoltság hosszú távú hatásainak azonosítása. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A 16-17. századi magyar történelmet megjelenítő fontos kulturális alkotások azonosítása. 

Fogalmak 

Fogalmak: rendi országgyűlés, hajdúszabadság. 

Személyek: I. Szulejmán, II. Lajos, (Szapolyai) János, I. Ferdinánd, Dobó 

István, Zrínyi Miklós (a szigetvári hős), Báthory István, Bocskai István, 

Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai 

Jenő. 

Kronológia: 1526 a mohácsi csata, 1541 Buda eleste, 1552 Eger védelme, 

1566 Szigetvár eleste, 1664 a vasvári béke, 1686 Buda visszafoglalása, 

1699 karlócai béke.  

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Eger, Szigetvár, Habsburg Birodalom, 

Erdélyi Fejedelemség, Hódoltság, Magyar Királyság (királyi 

Magyarország), Pozsony, Gyulafehérvár, Bécs. 

 

NAT témakör A felvilágosodás kora  10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, 

ismeri a felvilágosodás eszméit, illetve azok kulturális és politikai 

hatását, valamint véleményt formál a francia forradalom európai 

hatásáról. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanulóban a történettudomány, valamint a hagyomány által 

legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és 

események ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép.  

Szerezzen mélyebb ismereteket az egyetemes történelem legfontosabb 

jelenségeiről és fordulópontjairól, legyen képes társadalmi és kulturális 

téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során 

végzett változatos tevékenységek révén alakuljon ki a tanulóban a 

múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás. 

Képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző 

társadalmi és történelmi problémákat, értékrendeket, jelenségeket, 

folyamatokat;  

A tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

Hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és 

intézmények viselkedésének mozgatórugóiról; 

Önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és 

események feltételeiről, okairól és következményeiről; 

Önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, 

jelenségekről és személyekről; 

Képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által 

következtetések levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi 

helyzetek felismerésére és megítélésére;  

A változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes 

felismerni és bemutatni azokat azonos korszakon belül, vagy azokon 

átívelően; 

Képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi 

folyamatok, jelenségek, események okait, következményeit, és ítéletet 

alkotni azokról, valamint a benne résztvevők szándékairól; 

Összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, 

folyamatokat, jelenségeket; 

Képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és 

folyamatokban valamely általános szabályszerűség érvényesülését; 

Összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi 

folyamatokkal, eseményekkel és személyekkel kapcsolatos eltérő 

álláspontokat; 

Feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve 

mérlegeli az ellenérveket; 

Felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális 

viszonyai a múltbeli események, tényezők következményeiként 

alakultak ki. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák: A felvilágosodás, A brit alkotmányos monarchia és az amerikai köztársaság 

működése, A francia forradalom és hatása 

A középkor és a felvilágosodás világképének összehasonlítása. 

A felvilágosodás államelméleteinek összehasonlítása különböző szempontok alapján. 

A brit és az amerikai államszervezetet bemutató ábrák értelmezése. 

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatában megjelenő felvilágosult elvek azonosítása. 

A forradalmi gondolat és a legitimitás eszméjének értelmezése, azonosítása. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

Fogalmak: felvilágosodás, jogegyenlőség, hatalmi ágak megosztása, 

népfelség, társadalmi szerződés, szabad verseny, alkotmány, alkotmányos 

monarchia, elnök, miniszterelnök, felelős kormány, cenzus, általános 

választójog, forradalom, diktatúra, jakobinus, Szent Szövetség. 

Személyek: Nikolausz Kopernikusz, Isaac Newton, Charles Louis 

Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, George Washington, 

Maximilien Robespierre, Bonaparte Napóleon. 

Kronológia: 1689 a Jognyilatkozat, 1776 a Függetlenségi nyilatkozat, 

1789 a francia forradalom, 1804–1814/1815 Napóleon császársága, 1815 

a waterlooi csata.  

Topográfia: Nagy-Britannia, Amerikai Egyesült Államok, Párizs, 

Oroszország, Waterloo. 

 

NAT témakör Magyarország a 18. században  10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a 

magyar történelemre a Habsburg Birodalomhoz való tartozás, 

bemutatja az együttműködés és konfrontáció megnyilvánulásait, a 

függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákóczi-szabadságharc 

jelentőségét. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanulóban a történettudomány, valamint a hagyomány által 

legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és 

események ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép.  

Szerezzen mélyebb ismereteket a magyar történelem legfontosabb 

jelenségeiről és fordulópontjairól, legyen képes társadalmi és kulturális 

téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során 

végzett változatos tevékenységek révén alakuljon ki a tanulóban a 

múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás. 

Képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző 

társadalmi és történelmi problémákat, értékrendeket, jelenségeket, 

folyamatokat;  

A tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

Hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és 

intézmények viselkedésének mozgatórugóiról; 

Önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és 

események feltételeiről, okairól és következményeiről; 

Önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, 

jelenségekről és személyekről; 

Képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által 

következtetések levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi 

helyzetek felismerésére és megítélésére;  

A változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes 

felismerni és bemutatni azokat azonos korszakon belül, vagy azokon 

átívelően; 

Képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi 

folyamatok, jelenségek, események okait, következményeit, és ítéletet 

alkotni azokról, valamint a benne résztvevők szándékairól; 

Összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, 

folyamatokat, jelenségeket; 

Képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és 

folyamatokban valamely általános szabályszerűség érvényesülését; 

Összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi 

folyamatokkal, eseményekkel és személyekkel kapcsolatos eltérő 

álláspontokat; 

Feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve 

mérlegeli az ellenérveket; 

Felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális 

viszonyai a múltbeli események, tényezők következményeiként 

alakultak ki. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák: A Rákóczi-szabadságharc, Magyarország újranépesülése és újranépesítése, A 

felvilágosult abszolutizmus reformjai 

A Rákóczi-szabadságharc céljainak és eredményeinek összevetése. 

A szabadságharc katonai történetének felidézése térképek, képek és szöveges források 

segítségével. 

Magyarország újranépesülésének és a folyamat eredményének értelmezése tematikus 

térképek segítségével. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A felvilágosult abszolutizmus eszmei és politikai hátterének, valamint eredményeinek 

azonosítása. 

Mária Terézia és II. József politikájának összehasonlítása. 

II. József személyiségének bemutatása, uralkodásának mérlege, értékelése. 

A 18. századi Magyarország legfőbb kulturális eredményeinek azonosítása. 

Fogalmak 

Fogalmak: kuruc, labanc, szabadságharc, trónfosztás, amnesztia, 

felvilágosult abszolutizmus, kettős vámhatár, úrbéri rendelet, Ratio 

Educationis, türelmi rendelet, nyelvrendelet. 

Személyek: II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, 

 II. József. 

Kronológia: 1703–1711 a Rákóczi-szabadságharc, 1711 a szatmári béke, 

1740–1780 Mária Terézia uralkodása, 1780–1790 II. József uralkodása.  

Topográfia: Temesvár, Határőrvidék, Poroszország. 

 

NAT témakör Új eszmék és az iparosodás kora  6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, 

társadalmi, kulturális és politikai hatásait; képes bemutatni a modern 

polgári társadalom és állam jellemzőit és a 19. század főbb politikai 

eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és különbséget azok mai 

formái között. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanulóban a történettudomány, valamint a hagyomány által 

legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és 

események ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép.  

Szerezzen mélyebb ismereteket az egyetemes történelem legfontosabb 

jelenségeiről és fordulópontjairól, legyen képes társadalmi és kulturális 

téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során 

végzett változatos tevékenységek révén alakuljon ki a tanulóban a 

múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás. 

Képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző 

társadalmi és történelmi problémákat, értékrendeket, jelenségeket, 

folyamatokat;  

A tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

Hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és 

intézmények viselkedésének mozgatórugóiról; 

Önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és 

események feltételeiről, okairól és következményeiről; 

Önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, 

jelenségekről és személyekről; 

Képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által 

következtetések levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi 

helyzetek felismerésére és megítélésére;  

A változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes 

felismerni és bemutatni azokat azonos korszakon belül, vagy azokon 

átívelően; 

Képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi 

folyamatok, jelenségek, események okait, következményeit, és ítéletet 

alkotni azokról, valamint a benne résztvevők szándékairól; 

Összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, 

folyamatokat, jelenségeket; 

Képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és 

folyamatokban valamely általános szabályszerűség érvényesülését; 

Összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi 

folyamatokkal, eseményekkel és személyekkel kapcsolatos eltérő 

álláspontokat; 

Feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve 

mérlegeli az ellenérveket; 

Felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális 

viszonyai a múltbeli események, tényezők következményeiként 

alakultak ki. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák: Liberalizmus, nacionalizmus és konzervativizmus, Az ipari forradalom hullámai 

A 19. század politikai eszméinek azonosítása szöveges források alapján. 

Az iparosodás hullámainak azonosítása és összevetése. 

Egy ipari nagyváros életkörülményeinek jellemzése. 

Az ipari forradalmak ökológiai következményeinek azonosítása. 

A 19. századi demográfiai változások okainak feltárása. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

Fogalmak: liberalizmus, nacionalizmus, nemzetállam, konzervativizmus, 

reform, ipari forradalom, munkanélküliség, tömegtermelés, szegregáció. 

Személyek: James Watt, Thomas Edison, Henry Ford.  

Topográfia: Manchester, New York. 

 

NAT témakör A reformkor  11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti 

függetlenség elérésére tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-

es forradalom és szabadságharc időszakában; a kor kiemelkedő magyar 

politikusait és azok nézeteit. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanulóban a történettudomány, valamint a hagyomány által 

legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és 

események ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép.  

Szerezzen mélyebb ismereteket a magyar történelem legfontosabb 

jelenségeiről és fordulópontjairól, legyen képes társadalmi és kulturális 

téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során 

végzett változatos tevékenységek révén alakuljon ki a tanulóban a 

múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás. 

képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző 

társadalmi és történelmi problémákat, értékrendeket, jelenségeket, 

folyamatokat;  

a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és 

intézmények viselkedésének mozgatórugóiról; 

önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és 

események feltételeiről, okairól és következményeiről; 

önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, 

jelenségekről és személyekről; 

képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által 

következtetések levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi 

helyzetek felismerésére és megítélésére;  

a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes 

felismerni és bemutatni azokat azonos korszakon belül, vagy azokon 

átívelően; 

képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi 

folyamatok, jelenségek, események okait, következményeit, és ítéletet 

alkotni azokról, valamint a benne résztvevők szándékairól; 

összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, 

folyamatokat, jelenségeket; 

képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és 

folyamatokban valamely általános szabályszerűség érvényesülését; 

összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi 

folyamatokkal, eseményekkel és személyekkel kapcsolatos eltérő 

álláspontokat; 

feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli 

az ellenérveket; 

felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális 

viszonyai a múltbeli események, tényezők következményeiként 

alakultak ki. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák: A politikai élet színterei, A reformkor fő kérdései 

A jobbágykérdés és megoldási javaslatainak értelmezése szövegek és adatok alapján. 

A nyelvkérdés és a nemzetté válás bemutatása különböző források segítségével. (Pl. magyar 

államnyelv, a zsidóság nyelvváltása, Lőv Lipót) 

A polgári alkotmányosság programjának bemutatása politikai írások, országgyűlési 

felszólalások és ábrák alapján. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Széchenyi és Kossuth társadalmi hátterének, egyéniségének, álláspontjának és 

eredményeinek összevetése. 

A nemzeti kultúra és a kor politikai törekvései közötti kapcsolatok azonosítása példák 

alapján. 

A reformkor legfőbb kulturális eredményeinek, alkotásainak azonosítása különböző típusú 

források alapján. 

Fogalmak 

Fogalmak: alsó- és felsőtábla, érdekegyesítés, közteherviselés, 

jobbágyfelszabadítás, örökváltság. 

Személyek: József nádor, Klemens Metternich, Wesselényi Miklós, 

Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Ganz 

Ábrahám. 

Kronológia: 1830–1848 a reformkor, 1830 a Hitel megjelenése, 1844 

törvény a magyar államnyelvről. 

Topográfia: Pest-Buda. 

 

NAT témakör A forradalom és szabadságharc  8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti 

függetlenség elérésére tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-

es forradalom és szabadságharc időszakában; a kor kiemelkedő magyar 

politikusait és azok nézeteit. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanulóban a történettudomány, valamint a hagyomány által 

legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és 

események ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép.  

Szerezzen mélyebb ismereteket a magyar történelem legfontosabb 

jelenségeiről és fordulópontjairól, legyen képes társadalmi és kulturális 

téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során 

végzett változatos tevékenységek révén alakuljon ki a tanulóban a 

múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás. 

képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző 

társadalmi és történelmi problémákat, értékrendeket, jelenségeket, 

folyamatokat;  

a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és 

intézmények viselkedésének mozgatórugóiról; 

önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és 

események feltételeiről, okairól és következményeiről; 

önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, 

jelenségekről és személyekről; 

képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által 

következtetések levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi 

helyzetek felismerésére és megítélésére;  

a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes 

felismerni és bemutatni azokat azonos korszakon belül, vagy azokon 

átívelően; 

képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi 

folyamatok, jelenségek, események okait, következményeit, és ítéletet 

alkotni azokról, valamint a benne résztvevők szándékairól; 

összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, 

folyamatokat, jelenségeket; 

képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és 

folyamatokban valamely általános szabályszerűség érvényesülését; 

összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi 

folyamatokkal, eseményekkel és személyekkel kapcsolatos eltérő 

álláspontokat; 

feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli 

az ellenérveket; 

felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális 

viszonyai a múltbeli események, tényezők következményeiként 

alakultak ki. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák: A forradalom céljai és eredményei, A szabadságharc főbb eseményei és kiemelkedő 

szereplői 

A reformkori elképzeléseknek, a forradalom követeléseinek és az áprilisi törvényeknek az 

összehasonlítása. 

A forradalom eseményeinek felidézése források segítségével. 

A szabadságharc néhány döntő csatájának bemutatása térképek, beszámolók alapján. 

A szabadságharc néhány kiemelkedő szereplőjének, illetve vértanújának bemutatása.  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A nemzetiségek és a kisebbségek részvételének (pl. németek, szlávok, és zsidók) bemutatása 

a szabadságharcban és az azt követő megtorlás során. 

A forradalom és a szabadságharc eredményeinek értékelése. 

A magyar forradalom és szabadságharc elhelyezése az európai környezetben. 

Fogalmak 

Fogalmak: márciusi ifjak, sajtószabadság, cenzúra, áprilisi törvények, 

népképviseleti országgyűlés, politikai nemzet, nemzetiség, honvédség, 

Függetlenségi nyilatkozat. 

Személyek: Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Görgei Artúr, Bem József, 

Klapka György, Ferenc József, Julius Haynau.  

Kronológia: 1848. március 15. a pesti forradalom, 1848. április 11. az 

áprilisi törvények, 1848. szeptember 29. a pákozdi csata, 1849. április–

május a tavaszi hadjárat, 1849. április 14. a Függetlenségi nyilatkozat, 

1849. május 21. Buda visszavétele, 1849. augusztus 13. a világosi 

fegyverletétel, 1849. október 6. az aradi vértanúk és Batthyány kivégzése.  

Topográfia: Pákozd, Debrecen, Isaszeg, Világos, Komárom, Arad. 

 

  



 

11. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

108 óra 

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 6 

A dualizmus kori Magyarország 23 

A nagy háború 14 

Az átalakulás évei 13 

A két világháború között 8 

A Horthy-korszak 20 

A második világháború 18 

A két világrendszer szembenállása 6 

 

NAT témakör 
A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék 

megjelenése 
6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború az 

Amerikai Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ 

újrafelosztásáért, élet a gyarmatokon. Felismeri, hogy a történelmi 

események magyarázata nagyon sok esetben az egyének és csoportok 

személyes indítékainak feltárásán és bemutatásán alapul. Tudja, hogy a 

modern polgári államszervezet új funkciói kiterjedtek az oktatásra, az 

egészségügyre és a szociálpolitikára. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanuló képes a nemzetállam fogalmának értelmezésére politikai, 

gazdasági és kulturális szempontokból. A polgári állam feladatköreinek és 

eredményeinek azonosítására. 

A kommunista, a szociáldemokrata és a keresztényszociális eszmék 

azonosítása és összehasonlítására. 

Érti, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom belső 

piacteremtő képessége együttesen segítették elő a nemzetállamok 

létrejöttét. Felismeri, hogy a különböző nemzetállamok megteremtésének 

igénye és a tőkés termelés állandó bővítésének kényszere magában 

hordozta a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a 

gyarmatosítás új szakaszának megjelenését eredményezte. Belátja, hogy az 

ipari forradalom újabb szakaszának eredményei (új iparágak, találmányok 

stb.) számos árnyoldallal (környezetkárosítás, társadalmi egyenlőtlenségek 

növekedése stb.) jártak. 



 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák: A szocializmus és a munkásmozgalom 

A polgári nemzetállam megteremtése (Németország, Amerikai Egyesült Államok, Japán).  

Szocializmus: társadalmi egyenlőség és tulajdonviszonyok. 

− A Kommunista kiáltvány. 

− Szakszervezetek és munkáspártok. 

− Szociáldemokrácia és kommunizmus. 

− Keresztényszocializmus. 

− A nemzeti egység megteremtése (politika, gazdaság, kultúra). 

− Alkotmányosság és választójog. 

− Jogegyenlőség és emancipációs törekvések. 

− A polgári állam kiépítése. 

A nemzetállam fogalmának értelmezése politikai, gazdasági és kulturális szempontokból.  

A polgári állam feladatköreinek és eredményeinek azonosítása. 

A kommunista, a szociáldemokrata és a keresztényszociális eszmék azonosítása és 

összehasonlítása 

Fogalmak 

Fogalmak: polgárháború, polgári állam, szakszervezet, 

társadalombiztosítás, monopólium, szocializmus, szociáldemokrácia, 

kommunizmus, keresztényszocializmus, 

proletárdiktatúra, osztályharc, cionizmus, emancipáció. 

Személyek: Abraham Lincoln, Otto von Bismarck, Karl Marx. 

Kronológia: 1861–1865 az amerikai polgárháború, 1868 a Meidzsi-

restauráció, 1871 Németország egyesítése.  

Topográfia: Németország, Japán. 

 

  



 

NAT témakör A dualizmuskori Magyarország 23 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanuló megérti, hogy a szabadságharc idegen katonai erővel történt 

leverése nem járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével, hiszen 

azok egy részére (pl. jobbágyfelszabadítás) az új hatalomnak is 

szüksége volt saját helyzete stabilizálásához. 

Átlátja, hogy az új polgári világ kiépülése Magyarországon számos 

vonatkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így az európai 

élmezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények mellett számos 

– akár máig ható – társadalmi, gazdasági és szellemi, ideológiai 

ellentmondást is magában hordozott. Belátja, hogy Magyarországon a 

dualizmus korában következett be a – máig meglévő – szakadás az elit- 

és a tömegkultúra között. 

Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt 

a kor erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait 

Magyarország fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság 

kiemelkedő szerepet játszott. Felismeri, hogy a dualizmus korában a 

magyar sajtó a modernizálódó magyar állam negyedik hatalmi ágává 

alakult. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanuló megérti, hogy a szabadságharc idegen katonai erővel történt 

leverése nem járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével, hiszen 

azok egy részére (pl. jobbágyfelszabadítás) az új hatalomnak is 

szüksége volt saját helyzete stabilizálásához. 

Ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti 

függetlenség elérésére tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és 

szabadságharcot követő időszakban; a kor kiemelkedő magyar 

politikusait és azok nézeteit, véleményt tud formálni a kiegyezésről; 

Átlátja, hogy az új polgári világ kiépülése Magyarországon számos 

vonatkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így az európai 

élmezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények mellett számos 

– akár máig ható – társadalmi, gazdasági és szellemi, ideológiai 

ellentmondást is magában hordozott. Belátja, hogy Magyarországon a 

dualizmus korában következett be a – máig meglévő – szakadás az elit- 

és a tömegkultúra között. 

Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt 

a kor erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait 

Magyarország fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság 

kiemelkedő szerepet játszott. Felismeri, hogy a dualizmus korában a 

magyar sajtó a modernizálódó magyar állam negyedik hatalmi ágává 

alakult. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák: A kiegyezés és a dualizmus rendszere 

A nemzeti és nemzetiségi kérdés, a cigányság helyzete 

Az ipari forradalom Magyarországon 

Társadalom és életmód a dualizmus korában 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A dualizmus kora kiemelkedő szereplői életútjának áttekintése, értékelése. 

A dualizmus kori nemzetiségi kérdés elemzése szöveges források, adatsorok és etnikai 

térképek segítségével. 

A dualizmus kori társadalmi és gazdasági változások elemzése, értékelése adatsorok, 

szöveges és képi források segítségével. 

A dualizmus legkiemelkedőbb gazdasági és kulturális teljesítményeinek azonosítása 

különböző forrásokban. 

Demográfiai robbanás és urbanizáció. 

Kivándorlás Európából és Magyarországról. 

A földkérdés és a vidék. 

A nagyvárosi életforma: Budapest a világváros. 

Oktatás és kultúra. Életmód és szórakozás  

Fogalmak 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, közjogi 

kérdés, húsvéti cikk, dualizmus, nyílt és titkos szavazás, Szabadelvű Párt, 

Függetlenségi Párt, Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 

népességrobbanás, urbanizáció, kivándorlás, dzsentri, népoktatás, 

Millennium, asszimiláció, autonómia.  

Személyek: Andrássy Gyula, Eötvös József, Baross Gábor, Tisza Kálmán, 

Wekerle Sándor, Tisza István, Semmelweis Ignác, Weiss Manfréd. 

Kronológia: 1848/1867–1916 Ferenc József uralkodása, 1867 a 

kiegyezés, 1868 a horvát-magyar kiegyezés, a nemzetiségi törvény, a 

népiskolai törvény, 1873 Budapest egyesítése, 1896 a Millennium. 

Topográfia: Budapest, Osztrák-Magyar Monarchia, Fiume. 

 

NAT témakör A nagy háború  14 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi 

konfliktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés. A 

dualista monarchia válsága. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A gyarmati terjeszkedést, valamint az első világháború előtti 

feszültségeket bemutató ábrák, térképek és adatsorok elemzése, 

értelmezése. 

Az első világháború  frontjainak azonosítása, bemutatása térképeken. 

Az első világháború jellegzetességeinek azonosítása  ábrákon, 

adatsorokon, képi és szöveges forrásokban. 

A front és a hátország körülményei, valamint a háború okozta 

szenvedések felidézése korabeli beszámolók, emlékiratok, naplók 

alapján. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák: Az első világháború előzményei 

Az első világháború 

Az első világháború jellemzői és hatása 

Magyarország a világháborúban 

A gyarmatosítás okai és céljai. 

Az imperializmus – a terjeszkedő tőke 

A világháború kitörése. 

A hadviselő felek és a frontok. 

Oroszország és a központi hatalmak összeomlása. 

Magyar frontok, nagy csaták.  

Az antant ígéretei a Monarchia nemzetiségeinek. 

Magyar hősök a világháborúban. 

Fogalmak 

Fogalmak: villámháború, front, állóháború, hátország, antant, központi 

hatalmak, hadigazdaság, hadifogság. 

Személyek: II. Vilmos, II. Miklós, IV. Károly. 

Kronológia: 1914. június 28. a szarajevói merénylet, 1914–1918 az első 

világháború. 

Topográfia: Brit Birodalom, Szarajevó, Doberdó, Románia, Szerbia, 

Olaszország. 

 

NAT témakör Az átalakulás évei  13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és 

Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

Közép-Európa első világháború előtti térképének ismerete. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A bolsevik hatalomátvétel és a lenini proletárdiktatúra működésének 

bemutatása és értékelése források alapján. 

Magyarország megszállásának áttekintése térképek, szöveges források 

segítségével. 

A Károlyi-időszak kormányzati tevékenységének értékelése. 

A magyarországi proletárdiktatúra működésének elemzése források 

alapján. 

Az első világháborút követő területi és etnikai változások áttekintése 

térképen. 

A trianoni békediktátum okainak feltárása. 

A trianoni békediktátum értékelése a győztes hatalmak közép-európai 

politikájának tükrében. 

A trianoni békediktátum területi, népességi, gazdasági és katonai 

következményeinek bemutatása szöveges és képi források, ábrák és 

adatsorok segítségével. 

A trianoni határok végigkövetése, a határmegvonás konkrét okainak 

feltárása. 

A vesztes hatalmak területi veszteségeinek összehasonlítása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák:  

Szocialista és nemzeti törekvések: a birodalmak bomlása 

Az Osztrák-Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország szétesése 

A tanácsköztársaság és az ellenforradalom 

 Párizs környéki békék  

A trianoni békediktátum 

− A Monarchia és a történelmi Magyarország bomlása. 

− A forradalmi átalakulás kísérlete és kudarca. 

− Cseh és román támadás, a fegyveres ellenállás kérdése. 

− A kommunista hatalomátvétel. 

− A proletárdiktatúra és a vörösterror. 

− Az északi hadjárat és a tanácsköztársaság veresége. 

− Az ellenforradalom győzelme. 

− A nagyhatalmi érdekek érvényesítése: az új világrend kialakítása.  

− Az önrendelkezés elve és a hatalmi érdekek gyakorlata. 

− Jóvátétel, hadsereg-korlátozás, határváltozások. 

− A szétszabdalt közép-európai régió. 

− A magyar ügy a békekonferencián. 

− A magyar delegáció érvei. 

− Az ezeréves Magyarország felosztása, a döntés tartalmi elemei. 

− Az önrendelkezési elv megsértése 

− A békediktátum etnikai és gazdasági következményei. 

− Az ellenállás példái: székely hadosztály, Balassagyarmat, Sopron. 

Fogalmak 

Fogalmak : bolsevik, szovjet, örmény népirtás, egypártrendszer, 

Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP), tanácsköztársaság, 

vörösterror, Lenin-fiúk,  ellenforradalom, fehér különítményes 

megtorlások, “vörös térkép,” kisantant, jóvátétel, Népszövetség, 

kisebbségvédelem, revízió, Rongyos Gárda. 

Személyek: Kemal Atatürk, Vlagyimir I. Lenin, Woodrow Wilson, 

Georges Clemenceau, Benito Mussolini, Károlyi Mihály, Kun Béla, 

Horthy Miklós, Apponyi Albert. 

Kronológia: 1917 a bolsevik hatalomátvétel, 1918. október 31. 

forradalom Magyarországon, 1919. március – augusztus. a 

tanácsköztársaság, 1920. június 4. a trianoni békediktátum. 

Topográfia: Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Burgenland, Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, Ausztria, trianoni Magyarország. 

 

  



 

NAT témakör A két világháború között 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Szélsőségektől mentesen értékeli az adott történelmi időszakot, annak 

eseményeit és személyiségeit. Tisztában van a külpolitikai 

alternatívákkal és képes azonosítani azok mozgatórugóit.  

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. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A sztálini Szovjetunió működésének bemutatása és értelmezése 

szöveges, képi források, adatsorok, ábrák segítségével.  

A világgazdasági válság és a rá adott válaszok bemutatása. 

A nemzetiszocialista Németország működésének bemutatása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák:  

A kommunista Szovjetunió 

A Nyugat és a gazdasági világválság 

A nemzetiszocialista Németország 

A totális diktatúra és a pártállam kiépítése 

A tőzsde, a hitelezés és a világkereskedelem összeomlása. 

A nemzetiszocialista ideológia és mozgalom 

Fogalmak 

 Fogalmak: totális állam, többpártrendszer, egypártrendszer, személyi 

kultusz, koncepciós per, GULAG, holodomor, államosítás, 

kollektivizálás, kulák, tervgazdaság, piacgazdaság, New Deal, fasizmus, 

nemzetiszocializmus, fajelmélet, antiszemitizmus, Führer, SS, Anschluss. 

Személyek: Joszif V. Sztálin, Adolf Hitler. 

Kronológia: 1922 a Szovjetunió létrejötte, 1929 a gazdasági világválság 

kezdete, 1933 a náci hatalomátvétel, 1938 az Anschluss, a müncheni 

konferencia. 

Topográfia: Szovjetunió, Kolima-vidék, Leningrád (Szentpétervár), 

Moszkva, Berlin. 

 

  



 

NAT témakör A Horthy- korszak 20 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A magyarországi korlátozott parlamentarizmus rendszerének értékelése. 

Trianon és következményei – a nemzeti összetartozás napja. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A bethleni gazdasági konszolidáció folyamatának és eredményeinek 

áttekintése képek, ábrák és adatsorok alapján. 

A magyarországi politikai irányzatok azonosítása szöveges források 

alapján. 

Szöveges források olvasása és értelmezése a Horthy-korszak főbb 

társadalmi kérdéseiről (pl. oktatás, társadalmi mobilitás, 

antiszemitizmus, földkérdés). 

A magyar külpolitika céljainak, lehetőségeinek és a revízió 

eredményeinek értékelése, elemzése térkép és statisztikai adatok 

alapján. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák: Talpra állás Trianon után 

A 1930-as évek Magyarországa 

− A király nélküli alkotmányos királyság. 

− A korlátozott parlamentarizmus rendszere a konszolidáció szolgálatában. 

− A gazdaság szerkezetváltása az 1920-as években.  

− A klebelsbergi oktatás- és kultúrpolitika eredményei. 

− A válság és hatása. 

− A belpolitika irányváltásai. 

− Életmód és társadalom.  

− A földkérdés. 

− Tudomány és művészet a két világháború között. 

− A külpolitika irányai és lehetőségei – a revízió első eredményei. 

Fogalmak 

 Fogalmak: kormányzó, Egységes Párt, numerus clausus, pengő, Magyar 

Nemzeti Bank, Szent István-i állameszme, magyar népi mozgalom, 

nyilasok. 

Személyek: Bethlen István, Teleki Pál, Klebelsberg Kunó, Gömbös 

Gyula, Weiss Manfréd, Szent-Györgyi Albert. 

Kronológia: 1920–1944 a Horthy-rendszer, 1921–31 Bethlen 

miniszterelnöksége, 1938 az első bécsi döntés, 1939 Kárpátalja 

visszacsatolása. 

 



 

NAT témakör A második világháború 18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az 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. fajelméletet és annak  

következményeit 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tengelyhatalmak 1939 előtti terjeszkedésének végigkövetése és 

értelmezése térkép alapján. 

A második világháború főbb eseményeinek azonosítása térképeken. 

A második világháború jellegzetességeinek bemutatása  ábrák, 

adatsorok, képi és szöveges források alapján. − Magyarország 

világháborúbeli sorsának, szerepének és mozgásterének bemutatása, 

valamint összehasonlítása más közép-európai országokéval. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák 

A tengelyhatalmak sikerei 

A szövetségesek győzelme 

Magyarország a második világháborúban: mozgástér és kényszerpálya 

A holokauszt 

A második világháború jellemzői 

Az ország pusztulása, deportálások a GULAG-ra 

− Közép-Európa felosztása (Molotov-Ribbentrop paktum): német és szovjet megszállás. 

− Nyugat-Európa lerohanása. 

− Német támadás a Szovjetunió ellen. 

− Japán támadás az Egyesült Államok ellen. 

− A keleti és a nyugati front. 

− A csendes-óceáni hadszíntér. 

− A területi revízió lépései. 

− A fegyveres semlegesség. 

− A Szovjetunió elleni háború. 

− A Don-kanyar. 

− A német megszállás és következményei. 

− Az „Endlösung” programja, a Wannsee-i konferencia. 

− Koncentrációs és megsemmisítő táborok. 

− Deportálások, kísérlet a zsidóság és a cigányság megsemmisítésére Európában. 

− A magyarországi zsidótörvények.  

− A magyar holokauszt. 

− Felelősség és embermentés.  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

− Háborús bűnök és a polgári lakosság elleni terror. 

− Az ellenállás formái. 

− A háború utáni számonkérések és a nürnbergi per. 

− A kiugrási kísérlet és a nyilas uralom. 

− A magyarországi hadszíntér, Budapest ostroma. 

− Megszabadulás és szovjet megszállás. 

− Az ország kifosztása, szovjet deportálások és tömeges erőszak. 

− A határon túli magyarok jogfosztása, megtorlások (délvidéki vérengzés, kárpátaljai 

deportálás, felvidéki jogfosztás). 

Fogalmak 

 Fogalmak: Molotov–Ribbentrop-paktum, tengelyhatalmak, 

szövetségesek, totális háború, kiugrási kísérlet, zsidótörvények, 

munkaszolgálat, gettó, deportálás, koncentrációs tábor, haláltábor, 

népirtás, holokauszt, partizán, Vörös Hadsereg, jaltai konferencia, 

háborús bűn, malenkij robot. 

Személyek: Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Charles de Gaulle, 

Bárdossy László, Kállay Miklós, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Edmund 

Veesenmayer, Szálasi Ferenc, Raoul Wallenberg, Salkaházi Sára, Apor 

Vilmos, Sztehlo Gábor, Richter Gedeon. 

Kronológia: 1938 az első zsidótörvény, 1939 a második zsidótörvény, 

1939–45 a második világháború, 1939. szeptember 1. Lengyelország 

lerohanása, 1940 a második bécsi döntés, 1941. április Jugoszlávia 

megtámadása, 1941. június 22. a Szovjetunió megtámadása; 1941. június 

27. Magyarország deklarálja a hadiállapot beálltát, 1941. december 7. 

Pearl Harbor bombázása, 1941 a harmadik zsidótörvény, 1943. január 

vereség a Donnál, 1943. február a sztálingrádi csata vége, 1944. március 

19. Magyarország német megszállása, 1944. június 6. partraszállás 

Normandiában, 1944. október 15. a kiugrási kísérlet, 1945. április a 

háború vége Magyarországon, 1945. május 9. az európai háború vége, 

1945. augusztus 6. atomtámadás Hirosima ellen. 

Topográfia: Sztálingrád, Normandia, Pearl Harbor, Hirosima, Észak-

Erdély, Don-kanyar, Kamenyec Podolszk Árpád-vonal, Auschwitz, 

Újvidék, Drezda 

 

  



 

NAT témakör A két világrendszer szembenállása 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A második világháború után kialakult világrend áttekintése 

A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az 

Amerikai Egyesült Államok politikai és gazdasági viszonyai, a 

gyarmatok helyzete a két világháború között. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A nyugati és a keleti blokk gazdasági, társadalmi és politikai 

rendszerének összehasonlítása 

A gyarmati rendszer felbomlása főbb állomásainak felidézése.  

A két német állam létrejötte folyamatának és következményeinek 

bemutatása.  

Az arab-izraeli konfliktus főbb okainak és jellemzőinek feltárása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák : A kétpólusú világ kialakulása 

A hidegháború 

A gyarmatok felszabadulás 

− Az ENSZ megalapítása. 

− A párizsi béke. 

− Kitelepítések és lakosságcserék a háború után. 

− A szovjet-amerikai szembenállás és a két érdekszféra kialakulása. 

− A két világrend jellemzői. 

− A két Németország. 

− A szuperhatalmak versengése: fegyverkezés, űrprogram, propaganda. 

− A szembenállás és enyhülés hullámai. 

− Hidegháborús konfliktusok (Korea, Szuez, Kuba, Vietnam, Afganisztán). 

− India függetlenné válása. 

− Kommunista fordulat Kínában. 

− A gyarmatbirodalmak felbomlása. 

− Izrael megalapítása. 

Fogalmak 

 Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), kitelepítés, 

hidegháború, vasfüggöny, szuperhatalom, Kölcsönös Gazdasági Segítség 

Tanácsa (KGST), Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO), Varsói 

Szerződés, kétpólusú világ, a berlini fal. 

Személyek: Kliment J. Vorosilov, Harry S. Truman, Nyikita Sz. Hruscsov, 

John F. Kennedy, Mahátma Gandhi, Mao Ce-tung. 

Kronológia: 1945 az ENSZ létrejötte, 1947 a párizsi béke, a hidegháború 

kezdete, India függetlenné válása, 1948 Izrael Állam megalapítása, 1949 

az NSZK és az NDK megalakulása, kommunista fordulat Kínában, 1955 

a Varsói Szerződés létrehozása. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Topográfia: Berlin, Németországi Szövetségi Köztársaság (NSZK), 

Német Demokratikus Köztársaság (NDK), Közel-Kelet, Izrael Észak- és 

Dél-Korea, Vietnam, Kuba, Afganisztán. 

 

 

  



 

12.évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

108 óra 

Háborútól forradalomig 14 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 7 

A kádári diktatúra 12 

A kétpólusú világ és felbomlása 8 

A rendszerváltoztatás folyamata 8 

A világ a 21. században 6 

Magyarország a 21. században 10 

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 6 

Ismétlés, felkészülés az érettségire 22 

 

NAT témakör Háborútól forradalomig  14 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ha egy esemény bekövetkeztének az okait kutatjuk, nemcsak azt a 

kérdést kell feltenni magunknak, hogy miért következett be 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 befolyásoljaz  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Magyarország szovjetizálása főbb jellemzőinek bemutatása. 

A korlátozott magyar parlamentarizmus és az egypárti diktatúra 

összehasonlítása. 

A demokrácia felszámolása során alkalmazott eszközök azonosítása 

konkrét példákkal alátámasztva. 

Annak felismerése, hogy Magyarország szovjet megszállása miként 

határozta meg az ország sorsát. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák : Az átmenet évei Magyarországon 

A szovjetizálás Magyarországon 

A Rákosi-diktatúra 

 A háború utáni újrakezdés: a kommunisták térnyerése és az újjáépítés 

− Az egypárti diktatúra kiépítése. 

− Államosítás és kollektivizálás. 

− Koncepciós perek, egyházüldözés. 

− A keleti blokk. 

− Az erőltetett iparosítás. 

− A pártállam. 

− A terror. 

− A diktatúra hatása a mindennapi életre.  

Fogalmak 

Fogalmak: népbíróság, háborús bűnös, földosztás, államosítás, forint, 

Magyar Kommunista Párt, Független Kisgazdapárt, szalámitaktika, 

Magyar Dolgozók Pártja,  népköztársaság, pártállam, internálás, 

Államvédelmi Hatóság (ÁVH), tanácsrendszer, beszolgáltatás, 

aranycsapat. 

Személyek: Tildy Zoltán, Kovács Béla, Mindszenty József, Rákosi 

Mátyás, Rajk László, Sulyok Dezső, Slachta Margit. 

Kronológia: 1945 szovjet megszállás, választás Magyarországon, 

földosztás, 1947 kékcédulás választások, 1948 MDP megalakulása, 1948–

1956 a Rákosi-diktatúra, 1949 kommunista alkotmány. 

Topográfia: Sztálinváros (Dunaújváros), Recsk Hortobágy. 

 

NAT témakör Az 1956-os forradalom és szabadságharc  7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő években. 

A szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A 

hidegháborús szembenállás. 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc okainak és főbb 

fordulópontjai-nak bemutatása. 

1956 szimbólumainak értelmezése. 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc nemzetközi 

összefüggéseinek bemutatása. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák : A forradalom, A nemzet szabadságharca 

− A forradalom okai és közvetlen előzményei. 

− A forradalom céljai. 

− Békés tüntetésből fegyveres felkelés – október 23. 

− A nemzet forradalma (Forradalmi Bizottságok, Munkástanácsok, nemzeti összefogás). 

− Szabadságharc a fővárosban és vidéken. 

− A fegyveres ellenállás hősei. 

− Út a győzelemig és a kormánypolitika változásai. 

− A szabadságharc nemzetközi háttere és visszhangja a nagyvilágban. 

− Szovjet intervenció: a szabadságharc utóvédharcai és leverése. 

Fogalmak 

 Fogalmak:MEFESZ, pesti srácok, Molotov-koktél, munkástanács, 

sortüzek.  

Személyek: Gerő Ernő, Maléter Pál, Nagy Imre, Iván Kovács László, 

Pongrátz Gergely, Kádár János. 

Kronológia: 1956. október 23. a forradalom kitörése, 1956. október 25. a 

Kossuth téri sortűz, 1956. november 4. a szovjet támadás. 

Topográfia: Kossuth tér és Corvin köz (Budapest), Mosonmagyaróvár, 

Salgótarján. 

 

NAT témakör A kádári diktatúra  12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanuló családtagjain keresztül tájékozódik a megélt és megírt 

történelem különbözőségeiről. Tudatosítja a hatalom által a 

társadalomra kényszerített kompromisszum jellemzőit és hatásait. A 

„kádári alku” fogalmának értelmezése 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az elnyomás formáinak bemutatása a Kádár-rendszer időszakában. 

A téeszesítés eszközeinek összehasonlítása a Rákosi-diktatúra 

időszakával. 

A gazdaság, társadalom és életmód főbb jellemzőinek bemutatása a 

Kádár-rendszer idején. 

A kultúrpolitika jellemzőinek értelmezése, módszereinek bemutatása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák : A pártállami diktatúra és működése A megtorlások időszaka, formái és 

áldozatai. 

A pártállam és szervezetei. 

Az erőszakos téeszesítés – a mezőgazdaság szocialista átszervezése. 

Hamis társadalmi béke – a kádári alku. 

Az elnyomás változó formái. 

Gazdaság, társadalom, életmód A tervgazdaság és a KGST. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A gazdasági reform és a második gazdaság. 

A „gulyáskommunizmus”. 

Népesedési folyamatok. 

Kultúrpolitika, korlátozott nyilvánosság. 

Fogalmak 

 Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), munkásőrség, 

Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ), úttörő, termelőszövetkezet, 

háztáji, III/III. ügyosztály, tervgazdaság, új gazdasági mechanizmus, 

hiánygazdaság, maszek, gulyáskommunizmus, „három T”. 

Kronológia: 1956–1989 a Kádár-rendszer, 1958 Nagy Imre és társainak 

kivégzése, 1968 az új gazdasági mechanizmus bevezetése 

 

NAT témakör A kétpólusú világ és felbomlása  8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A fogyasztói társadalom és a jóléti állam jellemzőinek és problémáinak 

felidézése 

 A demokratikus értékek ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések, 

folyamatok árnyalt megítélése, érti a felelős állampolgári magatartás 

lényege. 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. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A társadalom, a demográfia és az életmód jellegzetességeinek 

bemutatása a nyugati világban. 

A tömegkultúra jelenségeinek bemutatása konkrét példák alapján. 

A kétpólusú világ megszűnéséhez vezető okok felidézése. 

A közép-európai ellenzéki mozgalmak jelentőségének bemutatása. 

A délszláv háború okainak feltárása. 

A közép-európai régió államai változásának nyomon követése térképen 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák : A Nyugat a 20. század második felében 

A Nyugat gazdasági eredményei és a jóléti állam. 

Emancipáció, szekularizáció, individualizáció. 

Az 1968-as mozgalmak és a popkultúra. 

Az olajválság és hatásai a tőkés, illetve szocialista országokra. 

A kis hidegháború. 

A katonai egyensúly felborulása: a Szovjetunió gazdasági kimerülése. 

Az ellenzék megszerveződése a szocialista országokban. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A kétpólusú világ megszűnése Németország újraegyesítése – a magyar szerepvállalás. 

A Szovjetunió felbomlása. 

A kommunista diktatúrák bukása Közép-Európában. 

Jugoszlávia felbomlása, a délszláv háború. 

Fogalmak 

 Fogalmak: jóléti állam, prágai tavasz, Szolidaritás.  

Személyek: Nicolae Ceauşescu, Mihail Sz. Gorbacsov, Lech Wałȩsa, VI. 

Pál, II. János Pál, Ronald Reagan, Helmuth Kohl. 

Kronológia: 1975 a helsinki értekezlet, 1989 a berlini fal lebontása, 

rendszerváltoztatás Közép-Európában, 1991 a Szovjetunió felbomlása, 

1991–95 a délszláv háború. 

Topográfia: Szlovákia, Ukrajna 

 

NAT témakör A rendszerváltoztatás folyamata  8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A közösségi és egyéni érdekek ütközése, kiegyenlítési törekvéseit a 

társadalomban. 

A gazdaság és a társadalom átalakulása főbb tendenciáinak 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A szocializmus válságának elemzése (külső és belső tényezők feltárása) 

Magyarországon. 

A magyarországi rendszerváltoztatás főbb állomásainak felidézése. 

A gazdasági rendszerváltoztatás legfontosabb kérdéseinek áttekintése és 

értékelése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák : A Kádár-rendszer végnapjai 

A rendszerváltoztatás 

A piacgazdaság kiépülése 

− Az adósságválság kialakulása és következményei. 

− Az állampárt válsága: reformkommunisták és a keményvonalasok. 

− Az ellenzék megszerveződése 

− Az 1989-es év főbb politikai eseményei, a tárgyalásos forradalom; 

alkotmánymódosítás. 

− A harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása. 

−  Az új pártok – különböző ideológiák. 

− Az 1990. évi parlamenti és önkormányzati választás. 

− Az Antall-kormány megalakulása. 

− A rendszerváltoztatás ellentmondásai: alkuk és kompromisszumok (az elmaradt 

elszámoltatás). 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

− A privatizáció – vesztesek és nyertesek. 

− A piacgazdaság kiépítése – a külföldi tőke szerepe. 

− A külkereskedelem átalakulása. 

− Gazdasági szerkezetváltás. 

Fogalmak 

 Fogalmak: adósságspirál, Magyar Demokrata Fórum (MDF), Szabad 

Demokraták Szövetsége (SZDSZ), Magyar Szocialista Párt (MSZP), 

Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz), Kereszténydemokrata Néppárt 

(KDNP), Nemzeti Kerekasztal, rendszerváltoztatás, visegrádi 

együttműködés, privatizáció, kárpótlás, jogállam, Alkotmánybíróság, 

sarkalatos törvények, népszavazás. 

Személyek: Pozsgay Imre, Németh Miklós, Horn Gyula, Antall József, 

Göncz Árpád, Orbán Viktor. 

Kronológia: 1987 a lakiteleki találkozó, 1989–1990 a rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad választások, 1991 a szovjet csapatok kivonulása 

Magyarországról. 

 

NAT témakör A világ a 21. században 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A világgazdaság résztvevőinek elhelyezése a globális térben. 

Ismerje a tanuló a XX-XXI. század kisebb korszakainak megnevezését, 

illetve egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, 

összefüggéseit. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A transznacionális vállalatok működésének bemutatása konkrét példák 

alapján. 

A globalizáció előnyeinek és hátrányainak, valamint kockázatainak 

összevetése. 

A többpólusú világ főbb jellemzőinek felidézése. 

A népességrobbanás és népességfogyás problémáinak áttekintése. 

A migráció okainak feltárása (a gazdasági bevándorlás és a 

menekültkérdés esetében). 

Válsággócok azonosítása térkép segítségével (pl. Közel-Kelet, Ukrajna). 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák : Az átalakuló világ 

A globális világ 

A világgazdaság hagyományos centrumai: az Amerikai Egyesült Államok és szövetségesei 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Válsággócok, helyi konfliktusok és terrorizmus. 

Globalizáció és kultúra. 

A hagyományos és új identitások – értékek és értékválság. 

 

Fogalmak 
 Fogalmak: modern kori migráció, multikulturalizmus, párhuzamos 

társadalom, népességrobbanás, iszlamizmus , terrorizmus, globalizáció 

 

NAT témakör A Magyarország a 21. században 10 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A rendszerváltoztatás óta eltelt időszak főbb eseményeinek azonosítása 

különböző források alapján. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A rendszerváltoztatás óta eltelt időszak főbb eseményeinek 

azonosítása különböző források alapján. 

A rendszerváltoztatás óta parlamentbe jutott fontosabb pártok politikai 

profiljának és céljainak áttekintése. 

Magyarország nyugati integrációjának bemutatása a NATO és az 

Európai Unió működésének ismeretében. 

Eltérő álláspontok bemutatása az Európai Unió működésének 

értékeléséről és jövőjéről 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák : A demokrácia működése Magyarországon 

A magyar bel- és külpolitika főbb jellemzői 

Magyarország és az Európai Unió 

− Az Alaptörvény. 

− A hatalmi ágak és intézményeik, önkormányzati rendszer. 

− A választási rendszer. 

− A rendszerváltoztatás óta eltelt időszak főbb fordulópontjai. 

− Magyarország a NATO-ban. 

− Közép-európai együttműködés: a visegrádi négyek. 

− Az európai integráció főbb állomásai: mélyítés és bővítés. 

− Az Európai Unió főbb szervei és működésük. 

− Magyarország csatlakozásának folyamata. 

− Az együttműködés eredményei és nehézségei. 

− Nemzetek Európája vagy föderatív Európa? 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

 Fogalmak: közvetett és közvetlen demokrácia, integráció, euró, Európai 

Unió, Európai Tanács, Európai Unió Tanácsa, Európai Parlament, 

Európai Bizottság, schengeni egyezmény. 

Személyek: Magyarország miniszterelnökei a rendszerváltoztatás óta (a 

legalább négy évig hivatalban lévő kormányfők). 

Kronológia: 1957 a római szerződés, 1992 a maastrichti szerződés, 1999 

Magyarország belép a NATO-ba, 2004 Magyarország belép az Európai 

Unióba, 2012 az Alaptörvény bevezetése. 

 

NAT témakör 
A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. 

században 
6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Magyarországi nemzetiségek és jogaik. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A határon túli magyar nemzeti közösségek küzdelmeinek áttekintése 

Trianontól napjainkig. 

A kisebbségben élő magyarság egy kiemelkedő személyiségének 

bemutatása. 

A magyarországi németek kitelepítésének felidézése források alapján. 

A magyarországi romák helyzetének, problémáinak bemutatása 

napjainkban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Témák : A határon túli magyarok 

A magyarországi nemzetiségek, a magyarországi cigányság 

− A politikai rendszerek változásai és hatásaik a magyar kisebbség helyzetére. 

− Demográfiai jellemzők és folyamatok. 

− Az asszimilációs politika megnyilvánulásai. 

− Autonómia és kisebbségi jogok kérdése. 

− Anyanyelvű oktatás és kultúra. 

− Magyarok a nagyvilágban – a szórványmagyarság. 

− A politikai rendszerek változásai és hatásaik a nemzetiségek helyzetére. 

− A cigányok/romák 20–21. századi története. 

− Demográfiai jellemzők és folyamatok. 

− Kulturális autonómia és kisebbségi jogok a mai Magyarországon. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

− Anyanyelvű oktatás és kultúra. 

Fogalmak 

 Fogalmak: kitelepítés, Beneš-dekrétum, lakosságcsere, falurombolás, 

kettős állampolgárság, diszkrimináció,. 

Személyek: Esterházy János, Márton Áron, Tőkés László. 

Kronológia: 1944–1945 magyarellenes atrocitások, 1990 fekete március. 

Topográfia: Csúrog, Jarek, Duna-delta, Marosvásárhely, Székelyföld 

 

 

  



 

Állampolgári ismeretek  

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma   

12. évfolyam 1 32 

12. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

32 óra 

A család, a családi szocializáció 3 

A család gazdálkodása és pénzügyei 3 

Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a társadalmi 

felelősségvállalás 

5 

Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem 4 

A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 5 

A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 4 

Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 3 

Bankrendszer, hitelfelvétel 2 

Vállalkozás és vállalat 2 

 

NAT témakör Család, a családi szocializáció  3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Értelmezi a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló 

jelentőségét; 

Felismeri, hogy a családtagok milyen szerepet töltenek be a 

szocializáció folyamatában. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Értelmezi a család, mint a társadalom alapvető intézményének szerepét 

és jellemzőit; 

Társaival megbeszéli a párválasztás, a családtervezés fontos szakaszait, 

szempontjait és a gyermekvállalás demográfiai jelentőségét: 

tájékozódás, minták, orientáló példák, átgondolt tervezés, felelősség. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

A kommunikációs készség fejlesztése 

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

Az érvelés készségének fejlesztése 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

A családi szocializáció folyamata és jellemzői 

A családtervezés szempontjai és szakaszai 

A gyermekvállalás demográfiai, társadalmi jelentőségének tudatosítása 

A házasság intézménye, a hagyományos családmodell, a családi szerepek 

A család: szeretetközösség, együttműködés, kölcsönösség, tisztelet; A család társadalmi 

funkciói 

Biológiai és társadalmi reprodukció, családi háztartás; Párkapcsolatok, házasság, 

családtervezés; Szerepek a családban; Családi szocializáció 

Fogalmak 
család, családi szocializáció, családi életciklus, családtervezés, 

gyermekvállalás, házasság, demográfia; 

 

NAT témakör A család gazdálkodása és pénzügyei  3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Társaival megtervezi egy fiktív család költségvetését; 

Arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén 

teljesítse. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A kommunikációs készség fejlesztése 

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A problémamegoldó szemléletmód és gondolkodás fejlesztése 

A döntési képesség fejlesztése 

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A társas együttműködés fejlesztése 

A családi költségvetés felépítése 

A családi gazdálkodás; pénzügyi tervezés: bevételek, kiadások 

A megtakarítás szerepe és jelentősége, lehetőségei 

A fenntarthatóság és a fogyasztási szokások kölcsönhatása 

A családi háztartás pénzügyei; Bevételek, kiadások, megtakarítási lehetőségek; Fogyasztók a 

családban; A családi költségvetés, pénzügyi tervezés 

 

Fogalmak 
családi háztartás, családi költségvetés, pénzügyi tervezés, pénzügyi 

tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság, megtakarítás, hitel, 

GYES, GYED 

 

NAT témakör 
Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a 

társadalmi felelősségvállalás 
 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Felismeri az alapvető emberi jogok egyetemes és társadalmi 

jelentőségét; 

Érti a társadalmi normák és az egyéni cselekedetek, akaratok, célok 

egyeztetésének, összehangolásának követelményét; 

Felismeri és értelmezi az igazságosság, az esélyegyenlőség 

biztosításának jelentőségét és követelményeit. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: 

Alapvetés; Az állam; Szabadság és felelősség; 

Értelmezi a választójog feltételeit és a választások alapelveit; 

Kiemeli a közteherviselés nemzetgazdasági, társadalmi és morális 

jelentőségét; 

Arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén 

teljesítse; 

Felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita 

társadalmi hasznosságát; 

Önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg; 

Tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és 

véleményét. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A kommunikációs készség fejlesztése 

Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

A digitális kompetencia fejlesztése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A demokratikus elköteleződés kialakítása, erősítése 

A társadalmi normák fontosságának megismerése 

A társas együttműködés fejlesztése 

Az alapvető emberi jogok, állampolgári jogok, polgári szabadságjogok  

Magyarország Alaptörvényének fontosabb részei: Alapvetés, Állam, Szabadság és felelősség 

Az állampolgári jogok és kötelességek  

Az országgyűlési, a helyhatósági és az európai parlamenti képviselő választás; a népszavazás 

intézménye 

A választójog és feltételei 

A jövő nemzedékek jogai 

Az igazságszolgáltatás rendszerének felépítése, a büntetőjog, polgári jog, közjog, magánjog 

fogalma 

A közteherviselés; a magyarországi adórendszer alapelemei 

Magyarország Alaptörvénye; Az alapvető jogok; Az állampolgári kötelességek; Választójog, 

választási rendszer; Közjog: büntetőjog; Magánjog: polgári jog 

Fogalmak 

állam, államforma, politikai rendszer, alapjog(ok), emberi jog, alkotmány, 

Magyarország Alaptörvénye, polgári szabadságjog, a jövő nemzedékek 

jogai, norma, normakövető magatartás, állampolgári felelősség, 

állampolgári kötelesség, közteherviselés, adómorál, választójog, 

állampolgári részvétel, választási rendszer, országgyűlési választás, 

önkormányzati választás, európai parlamenti választás, népszavazás, 

politikai párt, képviselő, közjog, magánjog, jogforrás, jogforrási 

hierarchia, jogérvényesülés, bűncselekmény , szankció, büntetőjog, 

ügyész, bíró, ügyvéd, természetes személy, jogi személy, jogképesség, 

közokirat, magánokirat, közjegyző; polgári peres eljárás, felperes, alperes 

 

NAT témakör 
Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, 

honvédelem 
 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Felismeri a világ magyarsága, mint nemzeti közösség 

összetartozásának jelentőségét; 

Véleményt alkot a nemzetek és a globalizáció összefüggéseiről; 

Felismeri és értékeli a helyi, regionális és országos közgyűjtemények 

nemzeti kulturális örökség megőrzésében betöltött szerepét. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

társaival megbeszéli a nemzeti érzület sajátosságait és a hazafiság 

lehetséges megnyilvánulási formáit; 

társaival megbeszéli a honvédelem, mint nemzeti ügy jelentőségét; 

arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita 

társadalmi hasznosságát; 

tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és 

véleményét; 

beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az 

infokommunikációs eszközöket. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A nemzethez tartozás emocionális kötődésének kialakítása, megerősítése 

A kommunikációs készség fejlesztése 

Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

A társas együttműködés fejlesztése  

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A digitális kompetencia fejlesztése 

A nemzettudat alkotóelemeinek értelmezése 

A nemzeti érzés sajátosságai, a hazafiság lehetséges megnyilvánulási formái 

A lokálpatriotizmus és a hazaszeretet közötti kapcsolódás 

A honvédelmi kötelezettség teljesítésének békeidőben és a különleges működési rend idején 

A Magyar Honvédség szerepe, feladatai; a katonai szolgálat lehetőségei 

A nemzetállamok szerepe, feladatai a globális világban és az Európai Unióban 

Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszere 

A határon túli magyar közösségek kihívásai, Magyarország feladatai az anyaországon kívül 

élő magyarság identitásának megőrzésében 

A nemzettudat alkotóelemei; A nemzeti érzület: a nemzeti szimbólumok, a közös nyelv, a 

kollektív történeti emlékezet, a közös kultúra releváns elemei; A világ magyarsága és a 

nemzeti közösség; A honvédelem kérdései a 21. században; A nemzetek, nemzetállamok 

szerepe a globális világban és az Európai Unióban 

Fogalmak 
nemzet, nemzettudat, nemzeti identitás, lokálpatriotizmus, hazaszeretet, 

honvédelem, honvédség, különleges működési rend, nemzetállam 

 



 

NAT témakör 
A magyar állam intézményei; az állam gazdasági 

szerepvállalása 
 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: 

Alapvetés; Az állam; Szabadság és felelősség; 

Értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 

Azonosítja az állam gazdasági szerepvállalásának elemeit; 

Arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén 

teljesítse; 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az 

infokommunikációs eszközöket. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

A társas együttműködés fejlesztése 

A digitális kompetencia fejlesztése 

A kommunikációs készség fejlesztése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A hatalmi ágak  

A magyar állam intézményrendszere 

A kormány és szervei 

Az Országgyűlés felépítése és működése; az országgyűlési képviselők feladatai, jogállása 

A törvényalkotás folyamata 

Az igazságszolgáltatás rendszere, felépítése, szereplői és szerepe a demokratikus 

államrendben 

Az állam gazdasági feladatai 

A központi költségvetés alapvető felépítése és szerepe 

A nagy ellátórendszerek és az állami alapfeladatok 

A magyar állam intézményrendszere; az igazságszolgáltatás rendszere, szervezetei; A 

gazdaság körforgása; A gazdaságpolitika; Az állam gazdasági feladatai; Az állami 

költségvetés 

Fogalmak 

állam, intézmény, politikai rendszer, hatalmi ágak, jogforrási hierarchia, 

köztársasági elnök, Országgyűlés, törvényalkotás, törvény, országgyűlési 

határozat, képviselő, mentelmi jog, országgyűlési bizottság(ok), 

házszabály, parlamenti frakciók, interpelláció, Kormány, miniszterelnök, 

miniszter, államtitkár; miniszterelnöki, kormány- és miniszteri rendelet, 

Alkotmánybíróság, alkotmánybírósági határozat, Állami Számvevőszék,  

Kúria, Országos Bírói Hivatal, ügyészség, legfőbb ügyész, 

főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek, járási és járási szintű 

ügyészségek, az alapvető jogok biztosa, gazdaságpolitika, államháztartás, 

költségvetés, költségvetési egyensúly, adórendszer, adók, járulékok, 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

illetékek, közteherviselés, adómorál, korrupció és integritás, hatóság, 

hatáskör, illetékesség 

 

NAT témakör A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Jártasságot szerez a jog területének mindennapi életben való 

alkalmazásában. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit; 

tájékozott a munkavállalás szabályozásáról; 

arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A kommunikációs készség fejlesztése 

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A problémamegoldó szemléletmód fejlesztése 

A döntési képesség fejlesztése 

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

A társas együttműködés fejlesztése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A mindennapi ügyintézés alapintézményeinek megismerése 

A hivatalai ügyintézés lehetőségei, az e-ügyintézés 

A munkáltatók és a munkavállalók alapvető jogai és kötelességei 

A munkaszerződés alapvető szabályai, a kollektív szerződés szerepe 

Az önéletrajz és a motivációs levél felépítése, legfontosabb tartalmi és formai elemeinek 

megismerése 

Az állásinterjúra történő felkészülés szempontjai 

A szerződések néhány fő típusai: adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási 

szerződés, kölcsön- és biztosítási szerződés 

Az állam, a munkaadók és a munkavállalók közötti érdekegyeztetés szintjei, fórumai 

Az automatizáció, digitalizáció hatása a munkaerőpiacra 

Az állampolgár és az intézmények, szervezetek kapcsolatai; Munkajogi alapok, 

munkavállalás, munkaszerződés; Munkaerőpiaci változások, előrejelzések; Szerződések 

Fogalmak 

hivatal, intézmény, szervezet, ügyfélkapu, kormányablak, körjegyzőség, 

járási hivatal, polgármesteri hivatal, polgármester, jegyző, települési, 

fővárosi és kerületi önkormányzat, képviselőtestület, munkaerőpiac, 

munkáltató, munkavállaló, munkavállalás, önéletrajz, motivációs levél, 

állásinterjú, munkaszerződés, kollektív szerződés, adásvételi, 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

ajándékozási, megbízási, vállalkozási szerződés, kölcsön-, biztosítási, 

tartási és életjáradéki szerződés 

 

NAT témakör Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem  3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Életvitelébe beépülnek a tudatos fogyasztás elemei, érvényesíti a 

fogyasztóvédelmi szempontokat; 

Arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén 

teljesítse. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az 

infokommunikációs eszközöket. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A kommunikációs készség fejlesztése 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

A döntési képesség fejlesztése 

A társas együttműködés fejlesztése 

A digitális kompetencia fejlesztése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A fogyasztóvédelem fogalma és lehetséges területei 

A fogyasztóvédelem gazdasági, társadalmi szerepe, feladatai 

A fogyasztói érdekek, a kapcsolódó állampolgári jogok megismerése 

A szavatossággal és a garanciával kapcsolatos jogok és feltételrendszer alapjainak 

megismerése 

Az internetes vásárlás előnyei és kockázatai 

A tudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó, fogyasztói magatartás szemléletének 

kialakítása 

A környezetvédelem legfontosabb helyi, országos és globális kérdéseinek megismerése, 

feltárása 

Az épített és természeti környezetünk védelme iránti elköteleződés kialakítása, erősítése 

Fogalmak 

fogyasztóvédelem, tudatos fogyasztó, a fogyasztó jogai, a fogyasztói 

érdekek védelme, békéltető testület, webáruház, garancia, szavatosság, 

jótállás, természetvédelem, épített környezet, klímavédelem, ökológiai 

lábnyom 

 



 

NAT témakör Bankrendszer, hitelfelvétel  2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg; 

Társaival megbeszéli a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel 

szempontjait, illetve feltételeit 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén 

teljesítse. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A döntési képesség fejlesztése 

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

A társas együttműködés fejlesztése 

A kommunikációs készség fejlesztése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A monetáris politika fogalmának és alapvető jellemzőinek megismerése  

A Magyar Nemzeti Bank működése, feladatai 

A kereskedelmi bankok jellemzőinek, tevékenységének megismerése 

A pénzügyi intézetek típusai 

A hitelfelvétel módozatai, feltételei és kockázatai 

A hitelszerződés tartalmi elemei, a körültekintő hitelfelvétel feltételei 

A bank alapvető tevékenysége; Kétszintű bankrendszer: központi bank és kereskedelmi 

bankok; A Magyar Nemzeti Bank; A pénzügyi intézmények; Hitelfelvétel 

Fogalmak 

Bank, kétszintű bankrendszer, jegybank, Magyar Nemzeti Bank, 

kereskedelmi bank, pénzügyi intézmények, hitel, hitelszerződés, a hitelek 

típusai, kamat, hitelfedezeti mutató, jövedelemarányos törlesztő részlet, 

jelzáloghitel, kezesség, hitelbiztosítás, teljes hiteldíjmutató (THM), 

futamidő, követeléskezelés, hitelközvetítő, pénzügyi tervezés, pénzügyi 

tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság 

 



 

NAT témakör Vállalkozás és vállalat  2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Értelmezi a vállalkozás indítását befolyásoló tényezőket. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén 

teljesítse. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A kommunikációs készség fejlesztése 

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A problémamegoldó szemlélet fejlesztése 

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A társas együttműködés fejlesztése 

A digitális kompetencia fejlesztése 

A vállalkozás fogalmának értelmezése 

A vállalkozási formák, cégtípusok megismerése 

Az egyes cégtípusok, vállalati formák szerepe a gazdaságban 

Az üzleti terv fogalma, célja  

A vállalkozás mikro- és makrokörnyezeti tényezői 

A vállalkozás működési köre és környezete; A vállalkozások típusai; Vállalkozási terv; A 

vállalatok fajtái 

 

Fogalmak 

jogi személy, vállalkozás, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, betéti 

társaság (bt.), korlátolt felelősségű társaság (kft.), részvénytársaság (rt.), 

zártkörű (zrt.) és nyilvános (nyrt.) részvénytársaság, startup, a 

vállalkozások mikro- és makrokörnyezete; vállalkozói kompetenciák, 

üzleti terv, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi 

fenntarthatóság 

 

  



 

Természettudomány  

  
A tantárgy heti 

óraszáma  
A tantárgy éves óraszáma   

11. évfolyam 2 72 

11. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

72 óra 

A természet megismerése  6 

Az ember környezetformáló tevékenysége  8 

Nyersanyagok, energiaforrások  10 

Változó éghajlat  10 

Az élővilág sokszínűsége  8 

Környezet és egészség  10 

Kozmikus környezetünk  6 

Jövőképek  10 

Összefoglalás, rendszerezés, gyakorlat 4 

 

 

NAT témakör A természet megismerése 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A természettudományokat céljaik, módszereik és eredményeik alapján 

el tudja helyezni a világ megismerési útjai között, személyes és 

társadalmi szempontból értékeli ennek jelentőségét; 

A mindennapi életében is alkalmaz egyszerűbb természettudományos 

gondolkodási és vizsgálati módszereket; 

Nagyobb bizalommal fordul a tudomány, a tudósok és a tudományos 

bizonyítékokra alapozott tudás felé; 

Ismer magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat 

természettudományos tárgyú médiatartalmak keresésére, különféle 

alkalmazások segítségével médiatartalmakat, bemutatókat hoz létre. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Források alapján összehasonlít és értékel ókori, középkori és újkori 

tudományos elképzeléseket, jelentős tudósoktól származó szövegeket; 

Tudatos stratégiaként alkalmazza a természettudományos vizsgálatok 

műveleteit, törekszik ezek minél szélesebb körű használatára; 

Elfogadja és példákkal igazolja, hogy a tudományos elméletek igazsága 

csak az adott kor és társadalom összefüggésében értelmezhető, az újabb 

adatok, ismeretek alapján új elméletek születhetnek; 

Ismeri a tudományos megismerés lényegét (objektivitás, 

reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, bizonyítottság), ezt szembeállítja 

a tudománytalan és áltudományos megközelítések ismérveivel 

(feltételezés, szubjektivitás, bizonyítatlanság), felismeri az 

áltudományosságra utaló jeleket; 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Őskori és ma velünk élő törzsi kultúrák természettel kapcsolatos hitvilágát (pl. a világ 

keletkezése, természeti jelenségek magyarázatát) bemutató szöveges források, 

képzőművészeti alkotások, filmek megbeszélése, a bennük lévő közös és sajátos elemek 

kiemelése (pl. animizmus) 

A természetben található anyagok, élőlények megismerése és az emberi civilizáció 

kialakulása és fennmaradása közötti összefüggések példák alapján történő bemutatása (pl. 

ruházat, lakóhely, tárgyi kultúra, fegyverek, élelem) 

Források gyűjtése, bemutatók összeállítása az ókor és a középkor nagy gondolkodóiról, 

természetfilozófiai és természettudományos világmagyarázataikról 

Időszalag készítése a modern tudomány felé vezető út fontosabb mérföldköveiről, nagy 

tudósokról és munkásságuk lényegi jellemzőiről 

Kísérletleírások megbeszélése, a megismerési módszerek azonosítása  

A médiában található természettudományos témájú műsorok, szövegek, weboldalak 

keresése, a tudományosság vagy tudománytalanság jellemzőinek azonosítása, az 

ellenőrizhetőség és megbízhatóság értékelése 

Horoszkópok összehasonlítása, ellentmondásaik kimutatása 

Beszélgetés a tudomány és hit kérdéseinek viszonyáról 

Források alapján összehasonlít és értékel ókori, középkori és újkori tudományos 

elképzeléseket, jelentős tudósoktól származó szövegeket; 

Tudatos stratégiaként alkalmazza a természettudományos vizsgálatok műveleteit, törekszik 

ezek minél szélesebb körű használatára; 

Elfogadja és példákkal igazolja, hogy a tudományos elméletek igazsága csak az adott kor és 

társadalom összefüggésében értelmezhető, az újabb adatok, ismeretek alapján új elméletek 

születhetnek; 

Ismeri a tudományos megismerés lényegét (objektivitás, reprodukálhatóság, 

ellenőrizhetőség, bizonyítottság), ezt szembeállítja a tudománytalan és áltudományos 

megközelítések ismérveivel (feltételezés, szubjektivitás, bizonyítatlanság), felismeri az 

áltudományosságra utaló jeleket; 

Fejlesztési követelmények: 

Az ember önmagáról és a természeti környezetről szerzett tudásának eredete, a tudomány, a 

művészet és a vallás megismerésben játszott szerepének értékelése 

A tudomány és a hit kérdései néhány tudós írásaiban 

A természeti környezetbe való beilleszkedéshez szükséges tudás történeti kezdetei, az őskori 

kultúrák, természeti népek természettel kapcsolatos hitvilága, tapasztalati tudása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A természetfilozófia, a természettudományos gondolkodás előképeinek megjelenése az 

ókorban (görög, arab, kínai gondolkodók, világmagyarázatok) 

A természet megfigyelése, a kísérletezés megjelenése, a középkor néhány jelentős tudósának 

és történeti mérföldkövének (pl. Galilei, Kepler, Kopernikusz, alkimisták stb.) megismerése, 

értékelése 

A természettudományos diszciplínák kialakulására vezető okok feltárása, a fizika, a kémia, a 

biológia és a természetföldrajz vizsgálati területeinek és sajátos kutatási módszereinek 

összehasonlítása 

A tudományos probléma általános kritériumainak megértése, a természettudományos 

megismerés tényekre alapozottságának értékelése 

A hipotézisalkotás és annak megfigyelések, mérési adatok, kísérletezés útján történő 

bizonyítása vagy cáfolata, a következtetés és elméletalkotás módszereinek példák alapján 

történő elemzése, egységben való értelmezése 

A tudományos igazságnak az elméletek, modellek fejlődésén, egymást váltásán alapuló 

értelmezése 

Fogalmak 

természetfilozófia, természettudomány, tudománytörténet, 

természettudományos probléma, tudományos megfigyelés, kísérlet, 

modell, modellváltás 

 

NAT témakör Az ember környezetformáló tevékenysége  8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az ember és a természet viszonyát többszempontú, mérlegelő 

gondolkodással elemzi, értékeli; 

Történeti szemlélete tágabb, a jelenről és a jövőről való 

gondolkodásában alkalmazza a múltbeli események, fejlődési 

mérföldkövek tanulságait; 

Természettudományos tájékozottsága alapján mérlegeli az emberi 

tevékenység szerepét a korunkra jellemző globális problémák 

(éghajlatváltozás, energiaválság, környezetszennyezés) kialakulásában 

és káros hatásainak kivédésében; 

Környezeti problémákat vizsgál, nyitott az ember természeti 

környezetét átalakító folyamatokat mérséklő kezdeményezések iránt; 

Érti és reálisan értékeli a természeti katasztrófák kialakulásának, 

felerősödésének, gyakoriságának társadalmi-gazdasági okait 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Környezeti problémák elemzésében figyelembe veszi az emberi 

szükségletek hierarchikus rendszerét, mérlegelő gondolkodással 

értékeli ennek fenntarthatósági kérdéseit; 

Számba veszi és elemzi a nagyléptékű környezetátalakító tevékenység 

legfontosabb társadalmi összefüggéseit; 

Néhány konkrét példán keresztül elemzi az emberi civilizáció fejlődése 

és környezetátalakító tevékenysége közötti összetett kapcsolatok 

történeti vonatkozásait (közlekedés, szállítás, hadviselés, vízhasználat); 

Érti a Föld globális népességének növekedéséből következő környezeti 

hatásokat, ismeri a demográfiai válsághelyzetek rövid és hosszú távú 

következményeit és kockázatait, ezeket összefüggésbe hozza a 

technológiahasználat és az életmód jellemzőivel; 

Megnövekedett érdeklődéssel és felelősséggel figyeli és érti a 

bányászat, az ipar, a közlekedés, a mezőgazdaság és a települések 

jelentősebb, természeti környezetet átalakító folyamatait, ezeket 

nemzetközi és hazai példákkal támasztja alá; 

Források segítségével feldolgoz és bemutat egy-egy aktuális 

nemzetközi vagy hazai, bányászat, ipar, közlekedés vagy 

mezőgazdasági eredetű környezeti káreseményt, értékeli 

következményeit és kármentesítési, rekultivációs lehetőségeit. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A természeti környezet adottságai, azok változása és a civilizációk felemelkedése és 

hanyatlása közötti összefüggések elemzése esettanulmányok alapján (pl. Húsvét-szigetek, 

khmer kultúra, folyóvölgyi társadalmak) 

A mezőgazdasági termelés okozta környezeti problémák felismerése képek, leírások, filmek 

alapján, kialakulásuk magyarázata, mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása 

A tudomány és technológia fejlődésének néhány történeti mérföldkövét bemutató források 

elemzése  

Gondolattérkép készítése a Föld egy kiválasztott térségének demográfiai válságát okozó 

természeti, társadalmi-gazdasági és kulturális okairól 

A fogyasztói társadalom környezeti hatását bemutató filmek megtekintése, a látottak 

megvitatása 

Projektmunka készítése egy adott kor jellegzetes környezetformáló tevékenységéről (pl. 

újkőkori változások, fémek használatba vétele, egyszerű gépek alkalmazása, víz- és 

szélenergia munkába állítása) 

Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatásának elemzése 

A technológiai fejlődéssel növekvő környezetátalakító képesség történeti és jelenben 

azonosítható példáinak elemzése  

A környezeti károk helyreállítási lehetőségeinek elemzése, a rekultiváció fogalmának 

megismerése hazai és nemzetközi példákon keresztül 

A letelepedéssel járó környezeti hatások, a földművelés területfoglalása, a települések 

környezetbe illeszkedésének elemzése 

A természetes életközösségeket felváltó, azokkal kapcsolatban álló mezőgazdasági és 

erdőművelési módok elterjedésének hatáselemzése, a rendszerszintű gondolkodás fejlesztése 

a természeti és társadalmi tényezők kapcsolatrendszerének értelmezésével 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az emberi közösségeken belüli és azok közötti, valamint a földrajzi felfedezéseknek utat 

nyitó közlekedési módok és eszközök (szárazföldi, vízi és légi közlekedés) történeti 

áttekintése, környezeti hatásuk elemzése 

A globális népesség alakulásának, az eltartóképesség növekedésének hátterében álló okok és 

az ebből eredő környezeti következmények áttekintése 

A világ térségeinek eltérő természeti és társadalmi-gazdasági folyamatai és válsághelyzetei 

következtében kialakuló demográfiai változások magyarázata, az összefüggésekben való 

gondolkodás fejlesztése  

A természeti katasztrófák kialakulásának, felerősödésének, gyakoriságának társadalmi-

gazdasági okai (túlnépesedés, mezőgazdaság, élelmiszer-termelés, ipar, szolgáltatások, 

lakosság), az összefüggések értelmezése 

A 21. századi fogyasztói társadalom kialakulása, a Föld környezeti rendszereire, állapotára 

gyakorolt komplex hatások azonosítása 

A mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése a gazdasági, 

környezetvédelmi és fenntarthatósági érdekek és érvek mentén 

Fejlesztési követelmények: 

Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatásának elemzése 

A technológiai fejlődéssel növekvő környezetátalakító képesség történeti és jelenben 

azonosítható példáinak elemzése  

A környezeti károk helyreállítási lehetőségeinek elemzése, a rekultiváció fogalmának 

megismerése hazai és nemzetközi példákon keresztül 

A letelepedéssel járó környezeti hatások, a földművelés területfoglalása, a települések 

környezetbe illeszkedésének elemzése 

A természetes életközösségeket felváltó, azokkal kapcsolatban álló mezőgazdasági és 

erdőművelési módok elterjedésének hatáselemzése, a rendszerszintű gondolkodás fejlesztése 

a természeti és társadalmi tényezők kapcsolatrendszerének értelmezésével 

A világ térségeinek eltérő természeti és társadalmi-gazdasági folyamatai és válsághelyzetei 

Fogalmak 

földművelési technológiák, talajművelés, öntözéses gazdálkodás, 

élelmiszer-termelés, hulladékok problémája, településfejlődés, úthálózat, 

folyami és tengerhajózás, légi közlekedés 

 

NAT témakör Nyersanyagok, energiaforrások  10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Környezeti kérdések vizsgálata során igényli és alkalmazza a 

rendszerszintű, komplex gondolkodás módszereit; 

Felismeri a körfolyamatok fenntarthatósági előnyeit, az energiáról 

alkotott elképzeléseiben hangsúlyosabbá válik a megújuló, nem 

kimerülő formákról való gondolkodás; 

A gazdaság energia- és nyersanyag-felhasználásával kapcsolatos 

aktuális híreket, információkat értékel, véleményében környezeti 

szemlélet érvényesül 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri napjaink legjelentősebb ipari nyersanyagait (ércek és nemércek) 

és fosszilis energiahordozóit, érti a felhasználásukhoz kapcsolódó 

gazdasági és technológiai összefüggéseket; 

Adatokat gyűjt a 21. századi technológiák kulcsfontosságú 

alapanyagairól, elemzi az ipari nyersanyagok kitermelésével és 

felhasználásával kapcsolatos környezeti problémákat, illetve az 

újrahasznosítás lehetőségeit; 

Érti a nyersanyag, a fosszilis energiahordozók és az azokat 

felhasználók térbeli elhelyezkedésének összefüggéseit, átlátja az ebből 

adódó konfliktusokat; 

Rendszerszinten átlátja a bányászat, energia-előállítás, ipar, 

hulladéklerakás vertikum összefüggéseit, regionális és globális 

következményeit; 

Az energiagazdálkodással összefüggő problémák elemzésében 

figyelembe veszi a hatékonyság, takarékosság lehetőségeit is; 

Felelősséggel figyeli és értékeli a fosszilis és megújuló 

energiahordozók napjaink energiagazdálkodásában betöltött szerepének 

alakulását, tapasztalatait a klímaváltozással összefüggésben elemzi; 

Ismeri a megújuló energiaforrásokat, valamint az ezekhez való 

hozzáférés térbeli különbségeit, illetve a felhasználás esetleges 

korlátait; 

Érti a másodlagos nyersanyagok felhasználásának fenntarthatósági, 

környezeti előnyeit, példákkal igazolja ennek technológiai lehetőségeit 

és korlátait. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Adatgyűjtés hagyományos vagy online sajtótermékekből a nyersanyagigények időbeli 

változásával kapcsolatban 

Adatgyűjtés hagyományos vagy online sajtótermékekből a kőolaj árának időbeli változásával 

kapcsolatban, összefüggés keresése az ár alakulása és a világpolitikai, gazdasági környezet 

változása között 

Adatgyűjtés és -elemzés az egyes energiahordozók és nyersanyagok kimerülésének 

prognózisaival és következményeivel kapcsolatban 

Szűkebb és tágabb lakókörnyezetünk nyersanyaglelőhelyeinek felmérése 

Termékéletút elemzése valamely, a mindennapi környezetünkben előforduló tárgy, eszköz, 

fogyasztási cikk kapcsán 

Példák keresése lakóhelyünk környezetében az alternatív energia hasznosítására, egy-egy 

ilyen létesítmény felkeresése 

Saját lakóház energetikai korszerűsítésének megtervezése bekerülési adatokkal alátámasztva 

Fejlesztési követelmények: 

A rendszerszintű gondolkodás fejlesztése az igények és a Föld természeti erőforrásai adta 

lehetőségek mennyiségi, minőségi és térbeli kapcsolatrendszerének, változásának 

elemzésével 

A természetben és a gazdasági életben megfigyelhető lineáris és körfolyamatok 

összehasonlítása, a fenntarthatósággal kapcsolatos összefüggések elemzése 

Az energia- és nyersanyagszektornak a természeti lehetőségek és a társadalmi, politikai, 

gazdasági környezet között ütközőzónaként való értelmezése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A fosszilis energiahordozók típusai (kőszén, uránérc, hagyományos és nem hagyományos 

szénhidrogének), példák és térbeli előfordulásuk, kitermelési lehetőségek és korlátok 

áttekintése, környezeti problémák elemzése 

A fosszilis és megújuló energiahordozók és a klímaváltozás kapcsolatrendszerének 

megértésén alapuló környezeti szemléletformálás 

A megújuló (alternatív) energiaforrások típusai, felhasználási lehetőségei, a biomassza alapú 

energiatermelés elemzése 

Ipari nyersanyagok: ércek és nemércek, kitermelésük és felhasználásuk környezeti problémái 

és azok kezelése 

A 21. századi technológiák kulcsfontosságú alapanyagai, a járműgyártás, a félvezetőipar 

nyersanyagszükséglete, környezeti hatása (pl. Li, ritkaföldfémek stb.)  

A másodlagos nyersanyagok használatával összefüggő szemlélet fejlesztése, az 

újrahasznosítás lehetőségeinek áttekintése, a körfolyamatok jelentőségének és feltételeinek 

felismerése 

Fogalmak 

nyersanyag, másodlagos nyersanyag, érc, megújuló és fosszilis 

energiahordozó, biomassza, újrahasznosítás, körfolyamat, 

energiagazdálkodás, hulladékgazdálkodás, környezetvédelem 

 

NAT témakör Változó éghajlat  10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Környezeti kérdések vizsgálata során igényli és alkalmazza a 

rendszerszintű, komplex gondolkodás módszereit; 

Tényekre alapozottan, több szempontú gondolkodással vizsgálja a 

globális környezeti problémákat, tartózkodik az egyoldalú 

véleményalkotástól, törekszik az álhírek, manipulatív közlések 

veszélyeinek felismerésére; 

Egységben alkalmazza a személyes, családi, nemzeti, regionális és 

globális szintű szempontokat, adott probléma esetében azonosítja annak 

releváns szintjét; 

Történeti szemlélete tágabb, a jelenről és a jövőről való 

gondolkodásában alkalmazza a múltbeli események, fejlődési 

mérföldkövek tanulságait; 

Érti az éghajlatváltozás (természetes és antropogén) folyamatát és ok-

okozati összefüggéseit 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Érti az üvegházhatás fizikai, kémiai és földtudományi hátterét, ismeri a 

legfontosabb üvegházhatású gázokat és azok eredetét, változó szintjét; 

Egységes rendszerként értelmezi a Földre a Napból érkező hő 

következtében kialakult áramlási rendszereket, következtet ezek 

éghajlatmódosító hatására;  

Vizsgálja a Föld éghajlatának hosszabb és rövidebb időtávú, 

természetes jellegű változását, felismeri, hogy az emberi 

tevékenységből is következhet éghajlatváltoztató hatás; 

Reálisan látja az éghajlatváltozás következményeit, ennek különböző 

megjelenési formáit és mértékét a Föld különböző pontjain, ismeri az 

alkalmazkodás lehetséges módjait; 

Érti, hogy a már bekövetkezett, illetve a jövőben várható 

éghajlatváltozás kezelése egyszerre igényli a megelőzés, a csökkentés 

és az alkalmazkodás lehetőségeinek keresését; 

Érti az éghajlat várható alakulását vizsgáló számítógépes 

klímamodellek működését, főbb elemeit, elfogadja, hogy ezek 

eredményei valószínűségi jellegűek;  

Ismeri az éghajlatváltozás mérséklésére tett nemzetközi és hazai 

kezdeményezéseket, reálisan értékeli személyes szerepvállalási 

lehetőségeit a kérdésben 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az éghajlati rendszer elemeit, azok összefüggését, a benne zajló energiaáramlást bemutató 

ábrák elemzése, rajzolása csoportmunkában 

Az emberi tevékenység éghajlatra gyakorolt hatásának, következményeinek bemutatása és 

rendszerezése adatok, bizonyítékok alapján 

Az utolsó jégkorszakot követő éghajlatváltozások bizonyítékainak értelmezése ábrák, 

szemelvények alapján 

A Föld legsebezhetőbb helyein bekövetkező problémák összegyűjtése (pl. tengerszint-

emelkedés, elsivatagosodás, jégolvadás), előfordulásuk ábrázolása térképen 

Adatgyűjtés és vita az üvegházgázok kibocsátásának okairól, a kibocsátás csökkentésének 

lehetőségeiről 

Információgyűjtés a légköri összetétel és az éghajlat kapcsolatáról a földtörténeti és 

történelmi korokból 

A klímaváltozással kapcsolatos aktuális híradások (újságcikkek, digitális hírportálok cikkei, 

médiatartalmak) keresése 

A számítógépes klímamodellek természeti összetevőinek (alrendszereinek) azonosítása, a 

növekvő összetettség felismerése 

Az éghajlati szimulációkban alkalmazott társadalmi, gazdasági forgatókönyvek 

összehasonlítása  

Beszélgetés a klímaváltozás következményeiről és az alkalmazkodás lehetséges módjairól az 

egyén és a társadalom szintjén 

Időjárási szélsőségek a múltban, anyaggyűjtés az interneten 

Történelmi események és klímaváltozási adatok párhuzamba állítása (pl. az európai ember 

átlagmagassága és az átlagos hőmérséklet kapcsolata) csoportmunkában 

fejlesztési követelmények: 

Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése az éghajlatváltozás (természetes és 

antropogén) okainak értelmezése kapcsán  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Összefüggések értelmezése, a környezettudatos szemlélet fejlesztése az éghajlatváltozás és 

az üvegházhatású gázok kibocsátásának összefüggése kapcsán 

Információk keresése a múltban lezajlott klímaváltozásokról, ezek lehetséges okainak, a 

történelem alakulására gyakorolt hatásának elemzése 

A múltbeli és a jelenlegi éghajlatváltozás különböző földrajzi övekben mutatkozó jeleinek 

azonosítása 

Az időjárás és az éghajlatváltozás előrejelzési módszereinek összehasonlítása, a 

valószínűségi gondolkodás fejlesztése, a nemzetközi tudományos összefogás szerepének 

értékelése 

Az éghajlatváltozás társadalmi-gazdasági következményeinek (pl. energiafelhasználás, 

élelmiszer-termelés, vízhasználat, biodiverzitás, turizmus, közlekedés, migráció, gazdasági 

károk) magyarázata 

Az éghajlatváltozás Kárpát-medencében várható következményeinek elemzése 

Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz – az egyén és a közösségek lehetőségei, az 

éghajlatváltozás megállítására irányuló nemzetközi összefogás szükségességének 

felismerése 

A Föld globális hőszállítási rendszerei, szélrendszerek, tengeri áramlatok kialakulásának 

magyarázata, a Föld éghajlatának és időjárásának alakulásában játszott szerepük értékelése 

(pl. Golf-áramlat, magaslégköri futóáramlások, El Niño, La Niña jelenségek) 

Az éghajlatváltozás életközösségekre gyakorolt hatásának elemzése, a természetes 

életközösségekben lejátszódó alkalmazkodási folyamatok példáinak megbeszélése 

A térségünkben a klímaváltozás miatt terjedőben lévő fertőző betegségek főbb jellemzői 

(fertőzési források, átviteli módok, egyéni és közösségi védelem) 

Mérséklés vagy alkalmazkodás: tudományos, társadalmi, gazdasági és kulturális válaszok 

keresése, elemzése 

Fogalmak 
poláris cellák, légkörzés, tengeráramlás, üvegházhatás (ÜHG), 

éghajlatváltozás, középkori meleg időszak, kis jégkorszak, klímamodell 

 

NAT témakör Az élővilág sokszínűsége  8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Elmélyültebb tudással, megnövekedett érdeklődéssel és felelősséggel 

fordul az élővilág sokszínűsége felé, felfedezi az ebben rejlő esztétikai 

szépséget, növekszik az érzelmi gazdagsága, belső harmóniája; 

Komplexebb képet alkot az ember és az élő természet kapcsolatáról, 

tényekre alapozottan, mérlegelő gondolkodással értékeli az erről szóló 

híreket, környezetében megfigyelt jelenségeket. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képeken, filmeken, leírásokban és saját megfigyelései során felismeri a 

Föld nagy biomjait, ismeri ezek elhelyezkedését a Földön, a területük 

gazdasági és társadalmi helyzetét összefüggésbe hozza a várható 

jövőjükkel; 

Konkrét példákkal támasztja alá az éghajlatváltozásnak az élővilágra 

gyakorolt hatását; 

Tudatosabban figyeli a lakókörnyezetében élő növény- és állatvilágot, 

ismeri ezek védettségi helyzetét, igyekszik megőrizni a természeti 

értékeket; 

Érti a környezeti minőséget jellemző főbb adatok jelentőségét, ismeri a 

levegő, a vizek és a talaj legfontosabb minőségjelzőit, ezek alapján 

következtet az élővilágra gyakorolt hatásukra; 

Kommunikációjában megfelelően használ természetvédelemmel 

kapcsolatos szakkifejezéseket (pl. biodiverzitás, ökológiai egyensúly, 

invazív faj…), környezeti kérdésekben vállalja a vitát, tényekre 

alapozottan érvel. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egy érdekes életközösséget bemutató kiselőadás készítése és bemutatása csoportmunkában 

Természetfilmek megnézése, a látottak alapján az életközösségeket bemutató jegyzetek, 

fogalmi térképek készítése, táplálkozási piramis rajzolása 

Kirándulásokon, családi utazásokon készült természetfotók bemutatása, a biológiai 

ismeretek alapján történő megbeszélése 

Az élővilág állapotát bemutató műholdfelvételek keresése, a változásra utaló jelek 

megbeszélése (pl. amazonasi erdőirtás, erdőtüzek, sivatagok terjedése) 

Természetfotók, tájleírások, művészeti ábrázolások keresése, készítése, az élmények 

megbeszélése 

Az életközösségek biológiai egyensúlyát veszélyeztető biodiverzitás-csökkenés (pl. 

tarvágásos erdőgazdálkodás), illetve az azt helyreállító természetvédelmi beavatkozási 

lehetőségek megvitatása esettanulmányok, filmek alapján A fajok sokféleségének megőrzése 

mellett érvelő, fotókkal, videókkal, grafikonokkal illusztrált bemutató összeállítása, 

projektmunka elkészítése 

Forráskutatás az élőlények kipusztulásának okairól, a Vörös könyv elemzése 

Természetfilmek elemzése  filmnapló készítése és bemutatása 

Plakát tervezése „A Föld és az élet megóvása” témakörben 

Fejlesztési követelmények: 

Az éghajlati jellemzők és a biomok növény- és állatvilága közötti összefüggések vizsgálata 

néhány tipikus szárazföldi életközösségben (pl. sarkvidék, tundra, tajga, szavanna, sivatag, 

esőerdő, lomberdő) 

A tengerek élővilágának jellemzése, tipikus élőhelyek, érdekes fajok, populációk közötti 

kapcsolatok bemutatása 

A vizek minőségére vonatkozó állapotjelzők, vizsgálati adatok elemzése, a vízminőség 

életközösségekre gyakorolt hatásának elemzése, következtetések megfogalmazása 

A lakóhely/iskola környezetét jellemző abiotikus tényezők és az ott előforduló élővilág 

megfigyelése, kapcsolatuk sokoldalú elemzése  

A városi környezet sajátos élőhelyeinek azonosítása, néhány városlakó állatfaj megfigyelése, 

a kertes övezetek és közparkok néhány jellegzetes növénycsoportjának, állatfajának 

felismerése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A bioszféra szintű kapcsolódások néhány példájának megbeszélése (pl. fajok vándorlása, 

szaharai por termékenyítő hatása, tengeri madarak szerepe), az egyensúly jelentésének és 

jelentőségének megbeszélése 

A Gaia-elmélet főbb gondolatainak megbeszélése, jelentőségének értékelése  

A közelmúltban és a jelenben végbemenő, az emberi tevékenységgel közvetlen vagy 

közvetett módon kapcsolatba hozható biodiverzitás-csökkenés lehetséges okainak és várható 

következményeinek feltárása, a negatív hatások csökkentésének, illetve az alkalmazkodás 

lehetőségeinek keresése, példáinak bemutatása 

Idegenhonos fajok gyakoribbá váló megjelenésének, az invazív jellegű terjedés okainak 

vizsgálata  

A környezet- és természetvédelem feladatainak, tevékenységének konkrét példák alapján 

való elemzése 

Az aktív és a passzív környezet- és természetvédelem összehasonlítása 

Fogalmak 

bioszféra, biodiverzitás, biotikus és abiotikus környezeti tényezők, 

mikroklíma, vízminőség, talajminőség, levegőminőség, alkalmazkodás, 

természetvédelem, környezetvédelem 

 

NAT témakör Környezet és egészség   10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Felismeri az egészséges környezet személyes, családi és társadalmi 

jelentőségét, figyeli, keresi és értékeli a környezeti állapotról elérhető 

információkat, ezek alapján az egészséggel kapcsolatos 

következtetéseket fogalmaz meg; 

Az egészséget generációkon átívelő fogalomként értelmezi, érti a 

biológiai mechanizmusok, a természeti és társadalmi környezet ebben 

játszott szerepét; 

Valószínűségi gondolkodással kezeli a betegségekre, függőségekre való 

hajlam és ezek bekövetkezésének kérdését, rendelkezik a megelőzést 

támogató szemlélettel, tudással. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tudatosan értékeli a lakókörnyezetének levegőminőségére vonatkozó 

információkat, érti a szmogriadó különféle fokozatai esetén elrendelt 

intézkedések célját, támogatja a települési levegőminőség védelmét 

szolgáló intézkedéseket, adott esetben maga is kezdeményez; 

Reálisan értékeli a talaj meghatározó szerepét a tiszta, egészséges 

élelmiszer-termelésben, ismer a talajminőséget veszélyeztető 

antropogén folyamatokat; 

Ismeri az ívóvíz meghatározó forrásait (felszín alatti vizek, felszíni 

vizek), példák alapján bemutatja az ivóvíz minőségét veszélyeztető 

emberi tevékenységeket; 

Érti, hogy a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos 

megbetegedésekben szerepük lehet a környezet bizonyos hatásainak, 

igyekszik ezeket csökkenteni, elkerülni; 

Étkezésében tudatosabban követi az egészségmegőrzés elveit, ügyel az 

élelmiszer-biztonsági szabályok betartására; 

Ismeri a függőség veszélyeit, törekszik az egészségkárosító 

szenvedélyek elkerülésére; 

Tájékozott a szervi és pszichés betegségek korai felismerésének 

jelentőségéről, ismeri a legfontosabb tüneteket, jelentkezésük esetén 

szakszerű segítséget kér. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Levegőminőségi adatbázisok keresése, az adatok értelmezése, az egészségmegőrzéssel 

kapcsolatos következtetések levonása, cselekvési lehetőségek, intézkedési kezdeményezések 

megtervezése 

Az ivóvíz minőségével kapcsolatos tények, adatok gyűjtése, a tévhitek megbeszélése 

A dohányzás kultúrtörténetének, a függőség kialakulásának és kezelésének, a dohányzás 

élettani hatásainak és egészségkárosító következményeinek példák alapján történő 

bemutatása 

Kérdőíves (anonim) felmérés a dohányzási szokásokról és a kockázatok ismeretéről 

Az ivóvíz minőségére, felhasználására, a szennyvizek kezelésére és elhelyezésére vonatkozó 

vizsgálati adatok elemzése, következtetések megfogalmazása 

A rákbetegségek és a környezeti hatások kapcsolatát bemutató ismeretterjesztő cikk 

értelmezése 

A fertőző betegségekkel, járványokkal kapcsolatos történelmi áttekintő házi dolgozat, 

kiselőadás készítése 

Egy lakás, lakóház vagy település a fenntarthatóság szempontjait tükröző tervezési 

szempontjainak összegyűjtése, tervvázlat készítése és megvitatása csoportmunkában 

Esettanulmány elkészítése egy betegséggel kapcsolatban: okok, tünetek, diagnosztika, 

gyógyulás folyamata, a betegség lefolyása, lehetséges következményei, megelőzhetőség, 

örökölhetőség  

Esettanulmány elkészítése egy táplálkozási betegséggel kapcsolatban: okok, tünetek, 

diagnosztika, gyógyulás folyamata, a betegség lefolyása, lehetséges következményei, 

megelőzhetőség, örökölhetőség 

Fejlesztési követelmények: 

Az egészséges környezet fenntarthatósági kritériumként való értelmezése  

A lakóhelyiségek levegőminőségét befolyásoló hatások, gyakoribb légszennyező anyagok, 

forrásaik és egészségügyi hatásaik megismerése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A települési lakóövezetek levegőminőségi tényezői, a légszennyező anyagoknak való hosszú 

távú kitettség egészségkárosító hatásainak felismerése 

Az ívóvíz meghatározó forrásai (felszín alatti vizek, felszíni vizek), az ivóvíz minőségét 

veszélyeztető emberi tevékenységek 

A talaj mint a környezet fő szűrő és detoxikáló rendszere, a talaj szerepe a felszín alatti vizek 

(ivóvíz) védelmében 

A talajminőség szerepe a tiszta és egészséges élelmiszer-termelésben, a talajminőséget 

veszélyeztető antropogén folyamatok 

Az egészségmegőrzést, a betegségek megelőzését, az utódgenerációk védelmét szolgáló 

életvitel (epigenetikai hatás) jellemzőinek azonosítása (táplálkozás, mozgás, mentálhigiéné)  

A szív- és érrendszeri betegségek életmóddal, környezeti minőséggel összefüggő kockázati 

tényezőinek feltárása, a megelőzés lehetőségeinek megbeszélése 

A rákbetegségek megelőzési lehetőségeinek felismerése, a betegség kialakulásában szerepet 

játszó környezeti tényezők azonosítása 

A betegségekre való hajlam és a környezet és életvitel közötti összefüggés vizsgálata  

Az élelmiszer-biztonság fogalmának értelmezése, tényezőinek és felelősségeinek 

azonosítása, jelentőségének értékelése 

Az élelmiszerek minőségmegőrzését befolyásoló tényezők azonosítása, a tárolás és tartósítás 

eljárásainak megismerése 

A dohányzás káros hatásainak összegyűjtése, a dohányzási szokásokra vonatkozó hazai és 

nemzetközi adatok elemzése 

Fogalmak 
betegség, egészség, életvitel, megelőzés, mentálhigiéné, rákbetegség, 

hajlam, örökölhetőség, életvitel 

 

NAT témakör Kozmikus környezetünk 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Felismeri a Föld és kozmikus környezete közötti szoros kapcsolatot, a 

természettudomány lehetőségeit e kapcsolatokban rejlő lehetőségek 

megvalósításában;   

Helyesen értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, 

azok földi hatásait; 

Érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit; 

Nyitott a csillagászattal, kozmikus környezetünkkel kapcsolatos hírek, 

újdonságok iránt 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Elhelyezi a Földet a Világegyetemben és a Naprendszerben; 

Ismeri a Föld, a Hold és a bolygók legfontosabb jellemzőit, mozgásait, 

valamint ezek következményeit, összefüggéseit; 

Ismeri a napfény különféle tartományainak pozitív és káros földi 

hatásait, értékeli a földi élet kialakulásában és fennmaradásában játszott 

szerepét; 

Ismeri a Föld kozmikus hatások elleni védőernyőit, különös tekintettel 

az ózonpajzs szerepére, az azt károsító antropogén folyamatokra és 

következményeire; 

Érti a mesterséges égitestek (műholdak) jelentőségét és szerepét a 

mindennapi életben;  

Ismeri az űrfelvételek sajátosságait, alkalmazási területeit; 

Képes egyszerű online, szabadfelhasználású szoftverek segítségével 

egyszerű feladatok megoldására. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Projektek, prezentációk, egyéni és csoportos munkák ajánlott témái:  

• Megoldandó problémák a Föld elhagyása esetén (pl. mesterséges gravitáció, fény stb.) 

• Űrvárosok a fantasztikus irodalomban (filmekben), pl. Randevú a Rámával 

• Az élet meghonosítása más bolygókon (megoldások irodalomban, filmekben) 

• Egy másik galaxisba való eljutás nehézségeinek és a lehetséges megoldások 

összegyűjtése internetről, ezek megbeszélése 

• Néhány katasztrófafilm (részleteinek) megtekintése, beszélgetés azok fizikai és 

földtudományi hátteréről 

• Egy meteorbecsapódás megakadályozásának lehetőségei   

• Adatgyűjtés a Földre potenciálisan veszélyes égitestekről, az ezeket vizsgáló 

csillagászati módszerekről, műszerekről 

• Vita a kréta–tercier kihalási eseményről, érvek és ellenérvek gyűjtése 

Fejlesztési követelmények: 

A Föld helye a Naprendszer bolygói között, az „élet zónájának” értelmezése 

A Nap energiatermelése, csillagként való életútja 

A napfény különféle tartományainak földi hatásai (látható fény és fotoszintézis, UV 

védelem, infravörös hősugárzás) 

A Hold keletkezésére vonatkozó elmélet melletti csillagászati, kőzettani érvek áttekintése, a 

Hold és a földi élet közötti kapcsolatok felismerése (pl. biológiai ciklusok, árapály hatása) 

A Föld kozmikus hatások elleni védőernyői (részecskesugárzás és mágneses övezet, UV 

sugárzás és ózonpajzs, meteorok és légkör) 

A műholdak által a Föld állapotáról szerezhető információk típusainak azonosítása, a 

jelenlegi folyamatokkal és a jövő előrejelzésével összefüggő jelentőségük értékelése 

A témakörhöz kapcsolódó online, szabadfelhasználású szoftverek alkalmazása 

Optikai és rádiótávcsövek, űrtávcsövek és szerepük a csillagászati kutatásban 

A Földön kívüli életformák utáni kutatás céljainak, módszereinek, eddigi és a jövőben 

várható eredményeinek áttekintése, értelmezése, a „marsi élet” (pl. Mars-csatornák) körüli 

vita megismerése 

A Földön kívüli térben, égitesteken folytatandó gazdasági tevékenység lehetőségei 

(nyersanyagok bányászata, különleges anyagok előállítása stb.), az ezzel kapcsolatos 

nemzetközi jogi szabályozás kérdése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az aszteroidabecsapódások földtörténeti jelentősége (pl. víz, szervesanyag-beszállítás), egy 

mai becsapódási esemény valószínűsége, lehetséges következményei, az elhárítás módszerei 

Fogalmak 
kozmikus sugárzás, bolygó, mellékbolygó (hold), meteor/meteorit, 

aszteroida, üstökös 

 

NAT témakör Jövőképek  10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Érti az éghajlatváltozással átalakuló földi folyamatok várható 

gazdasági, társadalmi és biztonsági következményeit; 

Érti az ökológiai lábnyom (hulladéklábnyom, vízlábnyom) fogalmát, 

helyesen értékeli ennek térbeli különbségeit a Földön és jelentőségét a 

jövőnk alakulását illetően; 

Ismeri az urbanizáció mértéke várható növekedésének hatásait, 

véleményt fogalmaz meg az élhető és fenntartható települések 

jellemzőivel kapcsolatban 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Példák segítségével bemutatja a közeljövő lehetséges legfontosabb 

szintetikus anyagait; 

Ismeri az alapvető ásványok és kőzetek, fosszilis energiahordozók 21. 

századi hasznosítási trendjeit, tájékozott az ásványvagyon kimerülési 

prognózisait illetően, átlátja az ebből eredő konfliktusforrásokat;  

Reálisan értékeli a hulladékelhelyezés környezeti problémáit, az ebből 

származó hosszú távú kockázatokat, átlátja a probléma mérséklésében a 

személyes szerepvállalás lehetőségeit; 

Érti a globális hálózatok kialakulásának folyamatait, az ebben rejlő 

veszélyeket; 

Képes saját ökológiai lábnyomának kiszámítására, helyesen értékeli a 

változtatási lehetőségeit. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A Föld és az emberiség lehetséges jövőjét bemutató filmek, regények, képregények, zenei 

vagy egyéb videók kiscsoportos elemzése, saját videó készítése 

Képregény- és karikatúraverseny „Egy élhető Föld” jegyében 

Portré: ismerkedés olyan kortárs személyek életével, akik sokat tettek vagy tesznek a Föld 

élhető jövőjéért 

Minielőadás és gyakorlati foglalkozás szervezése óvodás vagy általános iskolás 

korosztálynak az „Élhető Föld” témakörében 

A jelenkori városfejlesztés előremutató, követhető példáinak keresése, esetleírások, filmek 

elemzése 

Vita a növekvő adatmennyiség felhasználásában rejlő lehetőségekről és a megfontolandó 

kockázatokról 

A 3D nyomtatási technológia által elérhető előnyök és kockázatok megvitatása (pl. 

anyagtakarékosság, szakmák változása) 

A hagyományos és az elektromos autó hatásfokának összehasonlítása megadott műszaki 

paraméterek alapján, egy autó hatásfokának becslése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Különböző GPS alapú helymeghatározó applikációk összehasonlítása, mérési pontosságuk 

becslése, a kapcsolatban részt vevő műholdak adatainak összehasonlítása 

Adatgyűjtés projektmunka keretében, táblázatkészítés, összehasonlítás a haditechnikában 

szereplő pusztító energiák tekintetében az íjtól a nukleáris fegyverekig 

Fejlesztési követelmények: 

A technológiai fejlődés jövőformáló hatása, a lehetőségek, korlátok és veszélyek áttekintése 

(közlekedési eszközök és módok, munkakörnyezet és robotizáció, infokommunikáció) 

A biológiailag nem lebomló anyagok (kőolajalapú polimer műanyagok) problémáját érintő 

megoldási lehetőségek áttekintése (lebomló műanyagok, génszerkesztett mikrobiális 

technológiák) 

A Föld globális népességének várható alakulása, a növekedés hajtóerői, korlátjai és 

következményei 

A számítógépes klímamodellek összetevőinek folyamatos bővülése, a szimulációk 

valószínűségi előrejelzései különféle társadalmi és gazdasági forgatókönyvek esetén 

Az éghajlatváltozással átalakuló Föld (pl. jégmentes Északi-sarkvidék, tartós hőség és 

vízhiány) várható gazdasági, társadalmi és biztonsági kérdéseinek elemzése 

A növekvő adatmennyiség feldolgozásának módszerei (big data technológiák), az ebben 

rejlő előnyök és veszélyek  

A globális hálózatok (közlekedés és szállítás, internet, világkereskedelem) jövőbeli 

szerepének elemzése 

Fogalmak számítógépes modell, szimuláció, előrejelzés 

 

 

  



 

Biológia  

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma   

9. évfolyam  2  72  

10. évfolyam  2  72  

 

9-10. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve  
Óraszám  

144 óra  

A biológia tudománya 3 óra 

Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 8 óra 

A sejt és a genom szerveződése és működése 11 óra 

Sejtek és szövetek 9 óra 

Élet és energia 6 óra 

Az élet eredete és feltételei 4 óra 

A változékonyság molekuláris alapjai 11 óra 

Egyedszintű öröklődés 11 óra 

A biológiai evolúció 8 óra 

Testkép, testalkat, mozgásképesség 5 óra 

Anyagforgalom 9 óra 

Érzékelés, szabályozás 10 óra 

Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 5 óra 

A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi állapot 

összefüggése 
9 óra 

Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 8 óra 

Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az életközösségek biológiai 

sokfélesége 
10 óra 

A Föld és a Kárpát-medence értékei 8 óra 

Ember és bioszféra – fenntarthatóság 9 óra 

 

NAT témakör  A biológia tudománya 3 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

 A vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz 

meg, ennek bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, 

azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, megfigyeléseket és 

méréseket végez; 



 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

Egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan 

alkalmaz biológiai vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp 

működésének alapelvét, képes azt használni; 

Biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, 

a már ábrázolt adatokat értelmezi 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 Ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, 

értékeli az élet megértésében, az élővilág megismerésében és 

megóvásában játszott szerepét; 

Példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a 

technológia fejlődésében betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi 

jelentőségét; 

Ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, 

ezek megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is 

alkalmazza. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

 A biológiai kutatások alapvető céljainak, világképünket és mindennapi életünket alakító 

eredményeinek tudománytörténeti példákkal való bemutatása 

A tudományos vizsgálatok menetének ismerete, vizsgálatokban való tudatos alkalmazása és 

nyomon követése kísérletelemzésekben 

A biológiai vizsgálatok során alkalmazható, egyszerűbb laboratóriumi és terepmunkára 

alkalmas eszközök ismerete, vizsgálatok esetében a megfelelő kiválasztása és használata 

A tudományos gondolkodás műveleteiről szerzett alapszintű ismeret, a műveletek 

alkalmazásában való jártasság, adott probléma esetén a célravezető módszer kiválasztása és 

alkalmazása 

Az ismeretszerzésben és a problémamegoldásban a másokkal való együttműködés 

fontosságának felismerése, a közös munkában való aktív szerepvállalás 

Tényekre alapozott, koherens érvelés, véleményalkotás és mások meghallgatásának 

képessége 

Kísérleti megfigyelések, mérési és statisztikai adatok megfelelő rögzítése, rendezése és 

feldolgozása, az ebből levonható következtetések és további kutatási kérdések 

megfogalmazása 

A modern biológia kulcsterületeinek, ezek technológiai lehetőségeinek ismerete, a kutatás és 

alkalmazás etikai, társadalmi-gazdasági kérdéseiben véleményalkotási és vitaképesség 

A népszerűsítő és a tudományos igényű információs forrásokról való tájékozottság, az 

álhírek, áltudományos közlések felismerése, velük szemben tényekre alapozott kritikai 

érvelés.   

Fogalmak  
 kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, valószínűség, 

rendszerbiológia, molekuláris biológia, biotechnológia, bioetika, 

bioinformatika, bionika 

 



 

 

NAT témakör  Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 8 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

Biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, 

a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

Értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás 

szerepét az élő rendszerek normál működési állapotának 

fenntartásában;  

Megérti, miért és hogyan mehetnek végbe viszonylag alacsony 

hőmérsékleten, nagy sebességgel kémiai reakciók a sejtekben, 

vizsgálja az enzimműködést befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

Felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való 

egymásba épülését, tudja a biológiai problémákat és magyarázatokat a 

megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

Tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének hasonlóságát, 

a biogén elemek, a víz, az atp és a makromolekulák élő szervezetekben 

betöltött alapvető szerepét, és ezt összefüggésbe hozza kémiai 

felépítésükkel. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A szerveződési szintek hierarchikus és rendszerszemléletű elvének felismerése a tanulók 

által ismert, felidézett társadalmi, gazdasági, technológiai vagy természeti rendszerek példái 

alapján 

Az energiáról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, az energiafajták és átalakítási módok 

áttekintése példák alapján, a fény, a kémiai és a biológiai energia összefüggésbe hozása  

Az információról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, a sokféleséggel és a 

rendezettséggel való kapcsolat felismerése mindennapi példák és természeti jelenségek 

értelmezése alapján 

A szervetlen és a szerves anyagok közötti kapcsolat tudománytörténeti, technológiai és 

biológiai szempontú értelmezése, az élet szénalapúsága 

Az optimális enzimműködés kísérletes bemutatása, az enzimműködés és az 

anyagcserezavarok kapcsolatának példákkal való bemutatása 

Biogén elemek kimutatása, következtetések levonása 

A víznek az élet szempontjából kitüntetett szerepe melletti érvelés 

A makromolekulák és monomerjeik felépítése és funkciója közötti kapcsolatok sokoldalú 

elemzése 

A szabályozottság elvének elmélyítése mindennapi életből vett technológiai példák alapján, 

a szabályozott állandó állapot jelentőségének felismerése 



 

Fogalmak  
rendszer, szerveződési szint, egymásba épülés, biológiai energia és ATP, 

biogén elem, víz, makromolekulák, enzimek, sokféleség és információ, 

fehérjeszerkezet, vezérlés és szabályozás 

 

 

NAT témakör  A sejt és a genom szerveződése és működése 11 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a 

természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

Érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti 

alapjait és felhasználási lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét 

kísérleti leírásokban értelmezi; 

Ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és 

értékeli a biológiai kutatásokból származó nagy mennyiségű adat 

feldolgozásának jelentőségét; 

A biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, 

jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

Értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás 

szerepét az élő rendszerek normál működési állapotának 

fenntartásában. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ábrák, animációk alapján értelmezi és biológiai tényekkel 

alátámasztja, hogy a vírusok az élő és élettelen határán állnak; 

A felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes 

szerveződés kétféle típusának közös jellemzőit és alapvető 

különbségeit, értékeli ezek jelentőségét; 

Tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors 

szaporodása és alkalmazkodóképessége közötti összefüggést; 

Felismeri az összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető 

sejtalkotóit, magyarázza a sejt anyagcsere-folyamatainak lényegét, 

igazolja, hogy azok a környezettel folytonos kölcsönhatásban mennek 

végbe; 

Ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek, animációk 

alapján értelmezi a sejtekben zajló biológiai információ tárolásának, 

átírásának és kifejeződésének folyamatait; 

Tudja, hogy a sejtekben és a sejtek között bonyolult jelforgalmi 

hálózatok működnek, amelyek befolyásolják a génműködést, és 

felelősek lehetnek a normál és a kóros működésért is;  

Összehasonlítja a sejtosztódás típusait, megfogalmazza ezek biológiai 

szerepét, megérti, hogy a soksejtű szervezetek a megtermékenyített 

petesejt és utódsejtjei meghatározott számú osztódásával és 

differenciálódásával alakulnak ki; 

Ismeri az őssejt fogalmát, különféle típusait, jellemzőit, különbséget 

tesz őssejt és daganatsejt között; 

Felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai 

között, megérti, hogy mit tesz a sejt és a szervezet a daganatok 

kialakulásának megelőzéséért. 



 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti összefüggések felismerése 

egy konkrét betegség (pl. influenza) kapcsán, a betegségek megelőzési és gyógyítási 

lehetőségeinek számbavétele, tévképzetek eloszlatása 

A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a felépítés, működés és 

alkalmazkodás főbb összefüggéseinek bemutatása  

Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékainak ismertetése 

A főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, felépítésük egyszerű lerajzolása 

és működésük bemutatása, a működések összekapcsolása a szervezetszintű folyamatokkal 

A génműködés alapelveinek megértése: aktív és nem aktív régiók , gének bekapcsolása, 

kikapcsolása, módosítása  

Az őssejt és a differenciált sejt összehasonlítása génaktivitás alapján, a különbség 

felismerése őssejt és daganatsejt között 

A sejtciklus biológiai szerepének, szakaszainak és szabályozásának megértése, a 

daganatelnyomó és DNS-javító fehérjék létezése, a programozott sejthalál szerepe. 

A sejtosztódás egyes típusainak értelmezése, biológiai szerepének összekapcsolása az 

emberi sejtek, szervek működésével (őssejtek, differenciált sejt, sebgyógyulás, 

ivarsejtképzés) 

A sejten belüli és a sejtek közötti jelforgalmi hálózatok biológiai jelentőségének felismerése 

egy-egy egyszerűbb példa alapján 

Felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit 

tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért 

Fogalmak  
vírus, baktérium, prokarióta, eukarióta, gén, kromoszóma, 

fehérjeszintézis, sejtciklus, sejtosztódás, őssejt, differenciált sejt, mitózis, 

meiózis, jelforgalom, biológiai hálózat, daganatképződés, rák, GMO 

 

 

NAT témakör  Sejtek és szövetek 9 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

Felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való 

egymásba épülését, tudja a biológiai problémákat és magyarázatokat a 

megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

Egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan 

alkalmaz biológiai vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp 

működésének alapelvét, képes azt használni; 

Tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó 

vitákban tudományosan megalapozott érveket alkot. 



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi a főbb 

állati és növényi szövettípusokat, elemzi, hogy milyen funkciók 

hatékony elvégzésére specializálódtak. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A többsejtű életforma alapvető jellemzőinek azonosítása, az ebben rejlő (evolúciós) előnyök 

felismerése, megfogalmazása 

A (transzmissziós) fénymikroszkóp működési elvének ismerete, a nagyítás és a 

felbontóképesség értelmezése, a mikroszkóp alapbeállításának képessége, mikrofotó 

készítése mobiltelefonnal 

Növényi metszetek, preparátumok készítése, fénymikroszkópos vizsgálata, rajzok, fotók 

készítése és rendszerezése 

A növényi szövetek alaptípusainak megkülönböztetése, a sejttani jellemzők és a szövettípus 

biológiai funkciója közötti összefüggés érvekkel való bizonyítása  

A zárvatermő növények szerveinek ismerete, a gyökér, a szár a levél és a virág jellegzetes 

szöveti felépítésének azonosítása 

A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására vezető differenciálódási 

folyamat elvi értelmezése, egy konkrét példán (pl. vérsejtek képzése) való bemutatása 

Állati vagy emberi szövetekről, szervekről készült metszetek fénymikroszkópos vizsgálata 

vagy fotókon való összehasonlítása és jellemzése 

Az emberi szövetek alaptípusainak (hám-, kötő- és támasztó-, izom-, ideg-) jellemzése a 

felépítés és működés kapcsolatba hozásával, néhány fontosabb altípus elkülönítése 

A gyógyászatban alkalmazott diagnosztikus szövettani vizsgálatok céljának, egy-egy 

módszerének ismerete, a daganatos betegségek felismerésében játszott szerepének értékelése 

Fogalmak  
osztódó és állandósult (növényi) szövetek, őssejt fogalma és típusai, 

daganatsejt, embrionális fejlődés, hám-, kötő- és támasztó-, izom-, 

idegszövet 

 

 

NAT témakör  Élet és energia 6 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, 

a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

A vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz 

meg, ennek bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, 

azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, megfigyeléseket és 

méréseket végez; 

Érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, 

energiaáramlás) és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét 

életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot 

elemez; 

Egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan 

alkalmaz biológiai vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp 

működésének alapelvét, képes azt használni. 



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

Ismeri és példákkal bizonyítja az élőlények szén- és energiaforrásainak 

különféle lehetőségeit, az anyagcseretípusok közötti különbséget; 

Vázlatrajzok, folyamatábrák és animációk alapján értelmezi a biológiai 

energiaátalakítás sejtszintű folyamatait, azonosítja a fotoszintézis és a 

sejtlégzés fő szakaszainak sejten belüli helyét és struktúráit, a 

fontosabb anyagokat és az energiaátalakítás jellemzőit; 

A sejtszintű anyagcsere-folyamatok alapján magyarázza a növények és 

állatok közötti ökológiai szintű kapcsolatot, a termelő és fogyasztó 

szervezetek közötti anyagforgalmat; 

A valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve 

megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A fotoszintézis biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének 

ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 

Az erjesztés és a sejtlégzés megkülönböztetése, az erjesztés biológiai előfordulásának és 

technológiai alkalmazásának ismerete, példákkal való igazolása 

A sejtlégzés biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének 

ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 

Folyamatábrák elemzése és készítése a fotoszintézis és a (sejt)légzés fő szakaszairól, a 

folyamatok vizualizálása és értelmezése 

Kísérletek tervezése, elvégzése a fotoszintézis és a (sejt)légzés vizsgálatára, kutatási 

kérdések megfogalmazása, változók beállítása, adatok rögzítése és elemzése, 

következtetések levonása 

Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának megértése, a szénkörforgás diagramon 

való ábrázolása, a sejtszintű folyamatokkal való kapcsolatba hozása 

Fogalmak  
autotróf és heterotróf, kemotróf és fototróf, biológiai energia és ATP, 

fotoszintézis, erjedés, sejtlégzés, aerob és anaerob folyamat, 

szénkörforgás 

 

 

NAT témakör  Az élet eredete és feltételei 4 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a 

természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

Biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, 

a már ábrázolt adatokat értelmezi; 



 

Ki tudja fejteni, hogy a sejt az élő szervezetek szerkezeti és működési 

egysége. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

A földi élet keletkezését biológiai kísérletek és elméletek alapján 

magyarázza, erről megfogalmazza személyes véleményét is; 

Megkülönbözteti a valódi és az ősbaktérium fogalmát, tudja, hogy 

ezek az élővilág két külön rendszertani csoportjába tartoznak, érti és 

tényekkel igazolja az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való 

életképességét; 

Biológiai és csillagászati tények alapján mérlegeli a földön kívüli élet 

valószínűsíthető feltételeit és lehetőségeit. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az élő állapot és kialakulásának magyarázása életkritériumok, a baktériumok sejtszerkezete 

alapján 

Az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességének példákkal való igazolása 

A Naprendszeren belüli és azon kívüli élet kutatási céljának, feltételezéseinek és eddigi 

eredményeinek ismerete 

Fogalmak  
őslégkör, ősóceán, RNS-világ, prokarióta sejt, anaerob anyagcsere, 

cianobaktérium, UV-sugárzás és ózonpajzs, kozmikus sugárzás és 

földmágnesség, ősbaktérium, földön kívüli életlehetőségek 

 

 

NAT témakör  A változékonyság molekuláris alapjai 11 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

Példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a 

technológia fejlődésében betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi 

jelentőségét; 

Biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, 

a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

Érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti 

alapjait és felhasználási lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét 

kísérleti leírásokban értelmezi; 

Ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és 

értékeli a biológiai kutatásokból származó nagymennyiségű adat 

feldolgozásának jelentőségét; 

Megérti a különféle biotechnológiai eljárások célját és módszertani 

alapjait, a róluk folyó vitában több szempontú, tudományos tényekre 

alapozott véleményt formál; 



 

Megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a 

bioinformatika, az információs technológiák alkalmazásának orvosi, 

biológiai jelentőségét; 

Tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó 

vitákban tudományosan megalapozott érveket alkot. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

Ismeri az örökítőanyag bázissorrendjének vagy bázisainak 

megváltozásához vezető folyamatokat, konkrét esetekben azonosítja 

ezek következményeit; 

Az örökítőanyag felépítéséről és működéséről alkotott tudását 

összefüggésbe hozza a géntechnológia, a génszerkesztés céljával és 

módszertani alapjaival, tényekre alapozottan, kritikai szemlélettel 

elemzi a genetikai módosítások vélt vagy valós előnyeit és 

kockázatait; 

Felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, 

hogy a sejt és az egész szervezet jellemzőinek kialakításában és 

fenntartásában kiemelt szerepe van a környezet általi génaktivitás-

változásoknak. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A DNS bázissorrendje, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és biológiai funkciója, 

valamint a tapasztalható jelleg közötti összefüggés példaszerű  bemutatása 

A mutációk és a betegségek (anyagcserezavarok, daganatos betegségek) összefüggéseinek 

felismerése, konkrét példa elemzése 

A szerzett tulajdonságok örökölhetősége, epigenetikai hatások értelmezése: az életmóddal 

(táplálkozás, mozgás, dohányzás) és más környezeti hatásokkal (pl. stressz) módosítható 

genetikai információ (pl. miért nem mindegy, hogy valamely tulajdonság az apai vagy anyai 

gén által kódolt) 

A DNS-bázissorrend megállapítás jelentőségének felismerése, a DNS-chip, a genetikai 

ujjlenyomat módszerének bemutatása, a gyakorlati alkalmazások példáinak áttekintése és 

értékelése 

A géntechnológiák céljának és eljárásainak megismerése, a rekombináns DNS, a 

génszerkesztés, a klónozás biológiai alapjainak és gyakorlati felhasználásának (pl. 

igazságügyi orvostani és diagnosztikai vizsgálatok) bemutatása 

A géntechnológia orvostudományban, gyógyszeriparban, növénytermesztésben, 

állattenyésztésben, élelmiszeriparban való alkalmazásának példákkal történő bemutatása 

(humán genom projekt, génterápia, genetikailag megváltoztatott élőlények) 

A bioinformatika céljának, alkalmazási lehetőségeinek és jövőbeli jelentőségének megértése 

(pl. evolúciós leszármazási kapcsolatok keresése adatbázisok alapján, kapcsoltság elemzése 

egyes betegségek és gének összefüggésének vizsgálatához, jelátviteli hálózatok 

modellezése) 

A bioetika kialakulására vezető okok és a főbb alkalmazási területek áttekintése, bioetika 

alapelvein alapuló érvelés (pl. a genetikai kutatások előnyei és kockázatai, az állatkísérletek 

kérdései, transzplantáció és biorobotika, a jövőbeli hatások előrejelzése) 

Fogalmak  mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, géntechnológia, klónozás, 

génszerkesztés, génmódosítás, géndiagnosztika, bioinformatika, bioetika 

 



 

NAT témakör  Egyedszintű öröklődés 11 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

Biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, 

a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

Értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai 

szabályozások szerepét az élő rendszerek normál működési 

állapotának fenntartásában; 

Megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a 

bioinformatika, az információs technológiák alkalmazásának orvosi, 

biológiai jelentőségét 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

Érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő 

tulajdonságok közötti összefüggést, megkülönbözteti a genotípust és a 

fenotípust, a fenom-genom összefüggéseket konkrét esetek 

magyarázatában alkalmazza; 

Megérti a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának 

törvényszerűségeit, ezeket konkrét esetek elemzésében alkalmazza 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Mendel kutatási módszerének (kísérletek, hipotézisek felállítása, statisztikai megközelítés) 

elemzése, az eredmények és a levont következtetések kapcsolatba hozása 

A gének, a DNS és a kromoszómák (testi és ivari) kapcsolatának megértése, a gének és a 

tulajdonságok kapcsolatának sokoldalú elemzése 

A mendeli öröklődés kiterjesztése: példák és magyarázatok a Mendel-szabályoktól való 

eltérésekre  

A környezet fenotípusra gyakorolt hatásának megértése, példákkal való igazolása 

A genom és a fenom kapcsolatának megértése (hogyan, hányféleképpen jöhet létre a 

fenotípus) 

A fenotípus-elemzésben rejlő lehetőségek feltérképezése (miért és hogyan idéz elő 

elváltozásokat a genetikai és a környezeti tényezők egymásra hatása)  

Az egyénre szabott gyógyítási lehetőségek céljának, jelenlegi alkalmazásainak és jövőbeli 

lehetőségeinek megismerése, értékelése 

Fogalmak  
gén, allél, genotípus, fenotípus, Mendel-szabályok, domináns, recesszív, 

öröklésmenet, családfa, genom, fenom, bioinformatika, személyre szabott 

gyógyítás 

 

 

NAT témakör  A biológiai evolúció 8 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 



 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

Biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, 

a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

A biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, 

jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

Ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, 

ezek megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is 

alkalmazza; 

Megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a 

bioinformatika, az információs technológiák alkalmazásának orvosi, 

biológiai jelentőségét; 

Példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a 

technológia fejlődésében betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi 

jelentőségét; 

Érti és elfogadja, hogy a mai emberek egy fajhoz tartoznak, és a 

kialakult nagyrasszok értékükben nem különböznek, biológiai és 

kulturális örökségük az emberiség közös kincse; 

Példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, 

magyarázza, hogy ezek hogyan segítették elő az adott élőlénycsoport 

elterjedését. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

Megérti a természetes változatosság szerveződését, az evolúciós 

változások eredetét és elterjedését magyarázó elemi folyamatokat, 

felismer és magyaráz mikro- és makroszintű evolúciós jelenségeket; 

Példákkal igazolja, hogy a szelekció a különböző szerveződési 

szinteken értelmezhető tulajdonságokon keresztül egyidejűleg hat; 

Morfológiai, molekuláris biológiai adatok alapján egyszerű 

származástani kapcsolatokat elemez, törzsfát készít; 

Ismeri az evolúció befolyásolásának lehetséges módjait (például 

mesterséges szelekció, fajtanemesítés, géntechnológia), értékeli ezek 

előnyeit és esetleges hátrányait. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A természetes változatosság példáinak bemutatása a DNS-szinttől az egyedszintű 

különbségekig 

A genotípus és a fenotípus kapcsolata bonyolultságának (ritkán egyszerű 1:1 leképezésű) 

megértése 

A fajok viszonylagos genetikai állandóságának magyarázása animációk segítségével 

Példák bemutatása a fajok genetikai változatosságának eredetére 

Darwin evolúciós elméletét alátámasztó fontosabb érvek ismerete (pl. elterjedési területek, 

csökevényes szervek, homológiák) 

Az evolúciós változások egyszerű modelljében a változatosság eredetének (mutáció, 

rekombináció) és terjedésének (szelekció, sodródás, génáramlás) felismerése példák alapján, 

a folyamatok adaptív, nem adaptív jellegének ismertetése 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Példák bemutatása makroevolúciós (faji szint feletti) változásokra: evolúciós újdonságok, 

kihalások, adaptív radiáció 

Annak megértése, hogy az evolúció általános rendezőelv a természettudományokban 

Internetes források alapján annak bemutatása, hogy a szelekció egysége nemcsak gén lehet, 

hanem gének közössége (egyed), egyedek közössége (populáció), populációk csoportja 

(metapopuláció), életközösségek (ökoszisztéma) is 

Az evolúció lehetséges mechanizmusainak (pl. mutáció – szelekció és együttműködés – 

szelekció) bemutatása, a vitatott kérdések elemzése esettanulmányok alapján (pl. kihalási 

hullámok, emergencia, hiányzó láncszemek problémája) 

Egyszerű biológiai adatbázisok, bioinformatikai programok használata származástani 

kapcsolatok elemzéséhez, törzsfa készítéséhez 

Példák bemutatása internetes források segítségével: hogyan befolyásolta az ember eddig is 

az evolúciót (mesterséges szelekció, fajtanemesítés, géntechnológia), ezek előnyeinek és 

esetleges hátrányainak értékelése 

Fogalmak  evolúció, mikroevolúció, makroevolúció, mutáció, szelekció, természetes 

és mesterséges szelekció, génáramlás, sodródás, adaptív evolúció, törzsfa 

 

 

NAT témakör  Testkép, testalkat, mozgásképesség 5 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a 

természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

A vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz 

meg, ennek bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, 

azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, megfigyeléseket és 

méréseket végez; 

A biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, 

jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

Megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti 

összefüggéseket, azonosítja az ember egészségét veszélyeztető 

tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti az 

elővigyázatosság elvét. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

Kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely figyelembe veszi 

az egyéni adottságokat, a nem és a korosztály fejlődési 

jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét;  

Az emberi test kültakarójának, váz- és izomrendszerének elemzése 

alapján magyarázza az ember testképének, testalkatának és 

mozgásképességének biológiai alapjait; 



 

Elemzi az ember mozgásképességének biokémiai, szövettani és 

biomechanikai alapjait, ezeket összefüggésbe hozza a mindennapi élet, 

a sport és a munka mozgásformáival, értékeli a rendszeres testmozgás 

szerepét egészségének megőrzésében. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az emberi szervek helymeghatározása a test anatómiai síkjai, tengelyei és irányai szerint 

Az emberszabású majmok, az előemberek, az ősemberek és a mai ember anatómiai 

jellemzőinek összehasonlítása, a fejlődési folyamat értelmezéseA bőr három fő rétegének 

megismerése és a rétegek funkcióinak elemzése, egészségtani vonatkozások 

Az ember helyváltoztató mozgását lehetővé tevő belső váz és az erre felépülő vázizomzat 

együttes működésének értelmezése modellek, animációk, képek alapján 

Az emberi csontváz három fő táján (fej, törzs, végtagok) elhelyezkedő csontok, a végtagok 

főbb izmainak megismerése, az anatómiai és élettani kapcsolatok elemzése, egészségtani 

vonatkozások 

A csontok, izmok együttműködésének biomechanikai értelmezése, modellezése 

Fogalmak  
emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember, bőr, bőrszín, 

bőrvizsgálat, fejváz, törzsváz, végtagváz, hajlító- és feszítőizom, 

záróizmok, mimikai izmok, ízület, sportsérülések 

 

 

NAT témakör  Anyagforgalom 9 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a 

természettudományos problémákat, a biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

A vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz 

meg, ennek bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, 

azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, megfigyeléseket és 

méréseket végez; 

A biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, 

jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

Egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan 

alkalmaz biológiai vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp 

működésének alapelvét, képes azt használni; 

Megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti 

összefüggéseket, azonosítja az ember egészségét veszélyeztető 

tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti az 

elővigyázatosság elvét; 



 

A szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján 

magyarázza az emberi szervezet anyagforgalmi, energetikai és 

információs működésének biológiai alapjait. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A táplálkozás, a légzés, a keringés és a kiválasztás szervrendszerének 

elemzése alapján magyarázza az emberi szervezet anyag- és 

energiaforgalmi működésének biológiai alapjait. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az emberi tápcsatorna szakaszainak és azok felépítésének elemzése, a fontosabb élettani 

funkciók vizsgálata és összehasonlítása 

Az emberi táplálkozás mennyiségi és minőségi kritériumainak elemzése, az egészséges 

táplálkozás alapelveinek megismerése, az alkalmazás képességének fejlesztése 

Az emberi légzőszervrendszer felépítésének és működésének vizsgálata 

A légúti fertőzések típusainak és tüneteinek ismerete, a légszennyező anyagok 

egészségkárosító hatásainak elemzése 

Az emberi keringési rendszer felépítése és működésének vizsgálata, a gyakoribb 

betegségeinek elemzése  

Az emberi kiválasztó szervrendszer felépítése és szerepe a szervezet homeosztázisában, a 

húgyúti fertőzések tüneteinek ismerete, a művesekezelés elvének és alkalmazási módjának 

megismerése 

Fogalmak  
bélcsatorna, légutak, légzőmozgások, légszennyezés, szív, keringési 

rendszer, vér, magas vérnyomás betegség, infarktusveszély, agyvérzés, 

kiválasztó szervrendszer 

 

 

NAT témakör  Érzékelés, szabályozás 10 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a 

természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

A vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz 

meg, ennek bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, 

azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, megfigyeléseket és 

méréseket végez; 

Értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás 

szerepét az élő rendszerek normál működési állapotának 

fenntartásában; 



 

A biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, 

jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

Egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan 

alkalmaz biológiai vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp 

működésének alapelvét, képes azt használni; 

Megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti 

összefüggéseket, azonosítja az ember egészségét veszélyeztető 

tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti az 

elővigyázatosság elvét; 

A szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján 

magyarázza az emberi szervezet anyagforgalmi, energetikai és 

információs működésének biológiai alapjait. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Az ideg-, hormon- és immunrendszer elemzése alapján magyarázza az 

emberi szervezet információs rendszerének biológiai alapjait. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működésének vizsgálata, a leggyakoribb 

érzékszervi megbetegedések okainak és megelőzési lehetőségeinek áttekintése 

Reflextípusok megkülönböztetése, elvégzett reflexvizsgálatok értelmezése 

A hormonrendszer szabályozó szerepének értelmezése, az agyalapi mirigy, a mellékvese, a 

hasnyálmirigy és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak elemzése 

Az ember központi és környéki idegrendszerének megismerése konkrét példákon keresztül 

(pl. mozgásszabályozás, vérnyomás-szabályozás, a vércukorszint és a vér ozmotikus 

koncentrációjának szabályozása) 

Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése animációk alapján, a 

fertőzés, a gyulladás, az allergia kialakulására vonatkozó tudományos cikkek elemzése, a 

betegségek kialakulásának megelőzésére, csökkentésére irányuló egyéni cselekvési 

lehetőségek számbavétele 

Fogalmak  

mechanikai és hőérzékelés, reflex, látás, szemhibák és -betegségek; 

hallás, külső, középső, belső fül; egyensúlyozás, hormon, agyalapi 

mirigy, hasnyálmirigy, mellékvese, pajzsmirigy, központi és környéki 

idegrendszer, immunrendszer, immunválasz, kórokozó, antigén, antitest, 

védőoltás, gyulladás, allergia, bőrflóra, fertőzés, járvány 

 

 

NAT témakör  Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 5 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, 

a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

Biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót 

keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű 

és etikus felhasználhatóságát; 



 

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

Értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás 

szerepét az élő rendszerek normál működési állapotának 

fenntartásában; 

Tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó 

vitákban tudományosan megalapozott érveket alkot. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

Ismeri a férfi és a női nemi szervek felépítését és működését, a 

másodlagos nemi jellegeket és azok kialakulási folyamatát, ismereteit 

összekapcsolja a szaporító szervrendszer egészségtanával; 

Biológiai ismereteit is figyelembe véve értékeli az emberi szexualitás 

párkapcsolattal és tudatos családtervezéssel összefüggő jelentőségét; 

Megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról szóló információkat, a 

személyre szabott, orvosilag ellenőrzött fogamzásgátlás fontosságát; 

Ismeri a fogamzás feltételeit, a terhesség jeleit, bemutatja a magzat 

fejlődésének szakaszait, értékeli a terhesség alatti egészséges életmód 

jelentőségét;  

Felsorolja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza, 

hogyan és miért változik a szervezetünk az életkor előrehaladásával, 

értékeli a fejlődési szakaszok egészségvédelmi szempontjait, önmagát 

is elhelyezve ebben a rendszerben. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) általi meghatározottságának ismerete 

A nemi jellegek és működések hormonok általi szabályozottságának megértése, a főbb 

hormonok és hatásaik azonosítása 

Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg fogalmi értelmezése, biológiai szempontú leírása 

A női és a férfi szaporodási szervrendszer szerveinek (külső és belső nemi szervek) 

megismerése, a felépítés és a működés összekapcsolása 

A menstruációs ciklus hormonális szabályozásának értelmezése 

Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapjainak megismerése, a szexualitás 

egyéni boldogsággal, párkapcsolatokkal összefüggő funkcióinak megbeszélése 

A biztonságos nemi élet fontosságának felismerése, a nemi betegségek megelőzési 

módjainak megismerése, a nemi higiénia gyakorlati szempontjainak áttekintése 

A családtervezésről meglévő előzetes tudás felszínre hozása, etikai szempontú megbeszélése 

Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás mechanizmusainak értelmezése és elemzése 

A fogamzás feltételeinek, folyamatának megismerése, a terhesség kezdeti jeleinek 

megbeszélése, a terhességi vizsgálatok biológiai hátterének értelmezése 

A terhességi szűrővizsgálatok formáinak megismerése és összehasonlítása 

A várandósság alatti élettani, hormonális változások értelmezése és elemzése 

Az embrionális és a magzati fejlődés biológiai történéseinek elemzése, a folyamatok 

anatómiai és időbeli elhelyezése 

A szülés szakaszai, a folyamat során végbemenő élettani változások, működések elemzése 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A születés utáni egyedfejlődés főbb szakaszainak vázlatos áttekintése, a jellegzetes élettani 

és pszichikai változások azonosítása 

A gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító családi és 

társadalmi hatások megbeszélése 

A gyermekgondozás társadalmi szinten kialakult segítő szolgálatainak és egyéb formáinak 

áttekintése, a gyermekorvosi és a védőnői hálózat működésének megismerése 

A veleszületett rendellenességek biológiai hátterének értelmezése, a gyakoribb formák 

bemutatása, az ezzel kapcsolatos genetikai és magzati vizsgálati lehetőségek áttekintése 

Fogalmak  

nemi kromoszómák, nemi jellegek, ivari őssejtek, here, hímivarsejt, 

tesztoszteron, petefészek, petesejt, peteérés, méh, menstruáció, zigóta, 

embrió, magzatburok, magzat, fogamzás és fogamzásgátlás, 

családtervezés, FSH, LH, progeszteron, ösztrogén, HCG, veleszületett 

rendellenességek, magzati szűrővizsgálatok 

 

 

NAT témakör  
A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi 

állapot összefüggése 
9 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

A biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, 

jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

Ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, 

ezek megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is 

alkalmazza; 

Értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai 

szabályozások szerepét az élő rendszerek normál működési 

állapotának fenntartásában;  

Ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek 

felismerésében vagy egészségügyi vészhelyzetek kezelésében 

segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

A biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát, 

felismeri a tartós stressz egészségre gyakorolt káros hatásait, igyekszik 

azt elkerülni, csökkenteni; 

Ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs 

működéseket meghatározó tényezőket, értékeli az érzelmi és az értelmi 

fejlődés kapcsolatát; 

Ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek 

alapján megtervezi az egészségmegőrző magatartásához szükséges 

életviteli elemeket; 

Megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba 

hozza azokat a tanulás és emlékezés folyamataival, a drogok 

hatásmechanizmusával; 



 

Az agy felépítése és funkciója alapján magyarázza az információk 

feldolgozásával, a tanulással összefüggő folyamatokat, értékeli a 

tanulási képesség jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából; 

Biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, 

felismeri a függőségekre vezető tényezőket, ezek kockázatait és 

következményeit. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az emberi viselkedés biológiai gyökereinek és emberi sajátosságainak elemzése az állatok 

viselkedésével történő összehasonlítás és az evolúciós megközelítés alapján 

A stresszhatás mértékétől és időtartamától függő élettani, viselkedésbeli változások 

(vészreakció, szimpatikus túlsúly) felismerése és megkülönböztetése, a legális stresszoldás 

melletti érvelés 

A gondolkodás folyamatát meghatározó tényezők bemutatása egy konkrét esetre (probléma 

megoldására) alkalmazva 

A mentális egészséget is figyelembe vevő (saját, családtag, barát) egészségmegőrző program 

megtervezése, bemutatása, mobiltelefonos applikációk felhasználása 

A drogok és más függőségek okozta hatások jeleinek és mechanizmusainak értelmezése 

Az idegsejt ingerelhetőségének magyarázása, fő funkcióinak értelmezése 

(információfelvétel, -feldolgozás, -továbbítás, -átadás), kapcsolata a tanulási és emlékezési 

folyamatokkal 

Az idegsejtek hálózatokba szerveződésének megértése, a magasabb rendű működésekben 

játszott szerepük értékelése 

Esettanulmányok, mobiltelefonos applikációk, képek alapján annak megértése, hogy a 

halántéklebenynek a memória kialakításában, a homloklebenynek (neokortex) a kognitív 

funkciókban van kiemelkedő szerepe 

A tanulás biológiai funkcióinak bemutatása, az eltérő tanulási képesség lehetséges okainak 

és formáinak feltérképezése, a következmények megvitatása 

A függőségek összekapcsolása biológiai tényezőkkel (genetikai hajlamok, egyes 

agyterületek szinapszisainak megváltozása), a függőségekből eredő kockázatok, 

következmények felismerése esettanulmányok alapján 

Fogalmak  
öröklött és tanult viselkedési elemek, agresszió, altruizmus, stressz, 

gondolkodás, agykéreg, szinapszis, idegsejthálózat, mentálhigiéné, 

motiváció, tanulás, emlékezés, érzelmek, drog, függőség 

 

 

NAT témakör  Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 8 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, 

a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

Ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek 

felismerésében vagy egészségügyi vészhelyzetek kezelésében 

segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat; 

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 



 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

A biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, 

jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

A valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve 

megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

Ismeri az orvosi diagnosztika, a szűrővizsgálatok és védőoltások célját, 

lényegét, értékeli ezek szerepét a betegségek megelőzésében és a 

gyógyulásban; 

Megkülönbözteti a házi- és a szakorvosi ellátás funkcióit, ismeri az 

orvoshoz fordulás módját, tisztában van a kórházi ellátás indokaival, 

jellemzőivel; 

Ismeri a leggyakoribb fertőző betegségek kiváltó okait, ismeri a 

fertőzések elkerülésének lehetőségeit és a járványok elleni védekezés 

módjait; 

Ismeri a leggyakoribb népbetegségek (pl. Szívinfarktus, stroke, 

cukorbetegség, allergia, asztma) kockázati tényezőit, felismeri ezek 

kezdeti tüneteit; 

Korábbi elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteinek és 

készségeinek alkalmazásával képes a bekövetkezett balesetet, 

rosszullétet felismerni, segítséget (szükség esetén mentőt) hívni, 

valamint elsősegélyt nyújtani; 

Az emberi szervezet felépítéséről, működéséről szerzett tudását, eddigi 

elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteit és készségeit az egészséges 

életvitel kialakításában és az elsősegélynyújtásban alkalmazza; 

Szükség esetén képes a sérült vagy beteg személy ellátását a 

rendelkezésre álló eszközökkel (vagy eszköz nélkül) megkezdeni 

(sebellátás, vérzéscsillapítás, eszméletlen beteg ellátása, szabad légút 

biztosítása); 

Ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek 

felismerésében vagy egészségügyi vészhelyzetek kezelésében 

segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat; 

Szükség esetén alkalmazza a felnőtt alapszintű újraélesztés műveleteit 

(cpr), képes félautomata defibrillátor alkalmazására. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az orvosi diagnosztika céljának, legfontosabb eljárásainak megismerése 

A legfontosabb laboratóriumi vizsgálatok céljának, indokoltságának, egyes módszereinek és 

gyógyítással kapcsolatos jelentőségének értékelése 

Egyes orvosi képalkotó eljárások céljának, alkalmazásuk indokoltságának megértése 

(példákon keresztül), szükségességüknek az előnyök és kockázatok mérlegelésén alapuló 

elfogadása 

A különféle sugárzások okozta megbetegedések okainak elemzése, kialakulásuk 

csökkentésének megismerése 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Konkrét példák, esettanulmányok és filmek alapján a különféle típusú orvosi ellátások (házi-

, szakorvosi, kórházi) céljának, egymással való összefüggésének megértése 

A betegjogi képviselet lehetőségének, elérhetőségének ismerete, az igénybevétellel 

kapcsolatos tájékozottság megszerzése 

A gyakoribb fertőző betegségek tüneteinek felismerése, az orvoshoz fordulás 

szükségességének felismerése, alapszintű járványügyi ismeretek megszerzése, a népességre 

kiterjedő védőoltások jelentőségének értékelése 

Preventív szemléletű egészségműveltség kialakítása, a gyakoribb népbetegségek életmóddal 

összefüggő kockázati tényezőinek ismeretén alapuló életvitel kialakítása 

A XXI. századi technológiákra alapozott egészségműveltség és -tudatosság, az 

önmegfigyelés, az otthoni mérések (testsúly, vérnyomás, vércukor) és mobiltelefonos 

applikációkon alapuló monitorozás lehetőségének megismerése 

Az elsősegélynyújtás és életmentés elemi szabályainak gyakorlatban történő kivitelezése 

szimulációk során, telefonos applikációk alkalmazása 

A mentőhívás lépéseinek és alapszabályainak megismerése, gyakorlása 

A klinikai halál és a biológiai halál fogalmának értelmezése, annak megértése, hogy a halál 

nem pillanatnyi esemény, hanem folyamat, mely visszafordítható, ha az elsősegélynyújtó 

haladéktalanul és szakszerűen megkezdi az újraélesztést 

A berendezés nélküli alapfokú újraélesztési eljárások megismerése és gyakorlati alkalmazása 

A félautomata defibrillátor működési mechanizmusának megismerése és alkalmazásának 

gyakorlati elsajátítása 

A vérzések leggyakoribb okainak és a vérzéscsillapítás módjainak megismerése, 

alkalmazásuk képességének megszerzése 

Sebtípusok megismerése és a fertőtlenítés, sebellátás szabályainak gyakorlati elsajátítása 

Csonttörések típusainak, valamint a nyílt és zárt törések ellátásának megismerése 

Ficam, rándulás ellátási szabályainak megismerése 

Égési sérülési fokozatok megismerése, összehasonlítása, az égési sérülések alapvető ellátási 

teendőinek megismerése 

Áramütést szenvedett egyén ellátásakor szükséges alapvető teendők megismerése 

Mérgezési tünetek megismerése és az ellátás lépéseinek gyakorlati alkalmazása 

Eszméletvesztést szenvedett egyén ellátási módjának megismerése 

Fogalmak  

laborvizsgálat, lelet, vérnyomás mérése, UH, röntgen, CT, MR, 

sugárbetegségek, betegjogok, népbetegség, fertőzés, járvány, újraélesztés, 

stabil oldalfekvés, defibrillátor, ájulás, sokkos állapot, vérzéstípusok, 

fertőtlenítés, csonttöréstípusok, ficam, égési sérülések fokozatai, 

mérgezések típusai 

 

 

NAT témakör  
Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az 

életközösségek biológiai sokfélesége 
10 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a 

természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 



 

Biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, 

a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

Az elvégzett vagy elemzett biológiai vizsgálatok során elvégzi az 

adatrögzítés és -rendezés műveleteit, ennek alapján tényekkel 

alátámasztott következtetéseket von le; 

Felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti 

álláspontját az élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi 

megvalósításának lehetőségeiről; 

Érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, 

energiaáramlás) és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét 

életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot 

elemez; 

A valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve 

megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket; 

Tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó 

vitákban tudományosan megalapozott érveket keres. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

Példákkal mutatja be a fontosabb hazai szárazföldi és vizes 

életközösségek típusait, azok jellemzőit és előfordulásait; 

Másokkal együttműködve megtervezi és kivitelezi lakóhelye 

környezeti állapotának eseti vagy hosszabb idejű vizsgálatát, értékeli a 

kapott eredményeket; 

Megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a populációk 

közötti kölcsönhatások típusait, az ezzel összefüggő etológiai 

jellemzőket, bemutatja ezek jellegét, jelentőségét; 

Érti az ökológiai mutatókkal, bioindikációs vizsgálatokkal 

megvalósuló környezeti állapotelemzések céljait, adott esetben 

alkalmazza azok módszereit; 

Ismeri a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásait, a szennyező 

anyagok típusait és példáit, konkrét esetek alapján elemzi az 

életközösségekre gyakorolt hatásukat; 

Felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a 

környezethez való alkalmazkodásban játszott szerepét; 

Érti a biológiai sokféleség fogalmát, értékeli a bioszféra stabilitásának 

megőrzésében játszott szerepét, érti az ökológiai rendszerek működése 

és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek 

vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez; 

Érti az ökológiai egyensúly fogalmát, értékeli a jelentőségét, példákkal 

igazolja az egyensúly felborulásának lehetséges következményeit. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az élettelen környezeti tényező fogalmának ismerete és összekapcsolása az élettani és 

ökológiai tűrőképességgel 

A környezeti tűrőképesség általános értelmezése, típusok azonosítása példák alapján 

Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és talajminőségi viszonyainak vizsgálat 

A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek vizsgálata, az élőlényekre gyakorolt hatásuk elemzése 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az édesvízi és tengeri élőhelyek vízminőségét befolyásoló tényezők elemzése példákon 

keresztül 

A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi jellemzőinek ismerete, főbb talajtípusok 

összehasonlítása 

A környezet eltartóképességének elemzése 

A biológiai óra és a környezeti ciklusok (napi, éves) közötti összefüggés megértése, az 

aszpektus értelmezése 

Az életközösségek hosszabb távú, nem ciklikus időbeli változásának vizsgálata, a 

szukcesszió folyamatának értelmezése 

Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezők elemzése 

A testfelépítés, az élettani működés és a viselkedés környezeti alkalmazkodásban játszott 

szerepének vizsgálata, konkrét példák elemzése 

Populációk kölcsönhatásait meghatározó viszonyok elemzése, főbb típusok azonosítása és 

felismerése konkrét példák alapján 

A biológiai sokféleség fogalmi értelmezése 

Az ökológiai stabilitás feltételeinek és jellemzőinek vizsgálata, veszélyeztető tényezők 

azonosítása 

Esettanulmányok elemzése és készítése, helyszíni megfigyelések elvégzése, adatgyűjtés és 

elemzés 

Az élőhelyek és védett fajok megőrzése biológiai jelentőségének értékelése, az ezt támogató 

egyéni és társadalmi cselekvési lehetőségek áttekintése, sikeres példák gyűjtése 

Fogalmak  

tűrőképesség, biológiai óra, aszpektus, aerob és anaerob környezet, 

vízminőség, talajminőség, szukcesszió, kommenzalizmus, szimbiózis, 

antibiózis, versengés, parazitizmus, zsákmányszerzés, ökológiai stabilitás, 

biológiai sokféleség, védett fajok, fajmegőrző program 

 

 

NAT témakör  A Föld és a Kárpát-medence értékei 8 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

A biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, 

jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

Biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, 

a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

Érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, 

energiaáramlás) és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét 

életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot 

elemez; 

Felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti 

álláspontját az élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi 

megvalósításának lehetőségeiről; 



 

A valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve 

megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

Érvel a Föld mint élő bolygó egyedisége mellett, tényekre alapozottan 

és kritikusan értékeli a természeti okokból és az emberi hatásokra 

bekövetkező változásokat; 

Ismeri a Kárpát-medence élővilágának sajátosságait, megőrzendő 

értékeit, ezeket összekapcsolja a hazai nemzeti parkok 

tevékenységével. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A Föld Naprendszeren belüli elhelyezkedésének, kozmikus környezetének és a bolygó 

adottságainak a földi élet lehetőségével való összefüggése, az élet hosszú távú 

fennmaradásához és fejlődéséhez kapcsolódó jellemzők azonosítása 

A szárazföldi élővilág egyes kiemelt jelentőségű elemeinek, konkrét életközösségeinek és 

védett fajainak bemutatása, értékelése (pl. Amazonas vidéke, afrikai esőerdők és szavannák, 

magashegységek, füves puszták stb.)  

A Föld óceáni és tengeri életközösségeinek tanulmányozása, néhány kiemelt jelentőségű 

példa elemzése, védendő értékeik bemutatása (pl. korallszirtek) 

A Föld élővilágát különleges nézőpontokból bemutató természetfilmek nézése, a szerzett 

élmények és ismeretek megbeszélése 

A Kárpát-medence földtani és éghajlati adottságainak és az itt folyó gazdálkodás 

kölcsönhatásainak elemzése 

A Kárpát-medence és az eurázsiai, afrikai élővilág közötti kapcsolat megértése (növények 

elterjedése, madárvándorlások) 

A Kárpát-medence jellegzetes életközösségeinek megismerése, egy-egy endemikus, illetve 

reliktum faj bemutatása, jelentőségük értékelése 

Néhány hazai nemzeti park jellegzetes természeti adottságainak, életközösségeinek 

vizsgálata, jellemző növény- és állatfajainak bemutatása 

Természetfotók, filmek készítése hazai környezetben, azok szemlélése és megbeszélése 

egyénileg és csoportosan 

Fogalmak  
globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, üvegházhatás, mágneses védőpajzs, 

ártéri erdő, löszgyep, homoki gyep, endemikus fajok, reliktum fajok, 

szikesek, sziklagyepek, nádasok, láprét, hegyi kaszálórét, nemzeti parkok 

 

 

NAT témakör  Ember és bioszféra – fenntarthatóság 9 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

Biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, 

a már ábrázolt adatokat értelmezi; 



 

Ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit, és 

értékeli a biológiai kutatásokból származó nagy mennyiségű adat 

feldolgozásának jelentőségét; 

Felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti 

álláspontját az élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi 

megvalósításának lehetőségeiről; 

Tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó 

vitákban tudományosan megalapozott érveket alkot; 

Valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve 

megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

Konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő 

folyamatokat, elemzi ezek idő- és térbeli viszonyait, azonosítja az 

emberi tevékenységgel való összefüggésüket; 

Történeti adatok és jelenkori esettanulmányok alapján értékeli a 

mezőgazdaság, erdő- és vadgazdaság, valamint a halászat természetes 

életközösségekre gyakorolt hatását, példák alapján bemutatja az 

ökológiai szempontú, fenntartható gazdálkodás technológiai 

lehetőségeit; 

Példák alapján elemzi a levegő-, a víz- és a talajszennyeződés, az ipari 

és természeti katasztrófák okait és ezek következményeit, az emberi 

tevékenységnek az élőhelyek változásához vezető hatását, ennek 

alapján magyarázza egyes fajok veszélyeztetettségét; 

Érti és elfogadja, hogy a jövőbeli folyamatokat a jelen cselekvései 

alakítják, tudja, hogy a folyamatok tervezése, előrejelzése 

számítógépes modellek alapján lehetséges; 

A kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális 

éghajlatváltozás élővilágra gyakorolt helyi és bioszféra szintű 

következményeit; 

Értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti a 

nemzetközi összefogások és a hazai törekvések jelentőségét, döntései 

során saját személyes érdekein túl a természeti értékeket és 

egészségmegőrzési szempontokat is mérlegeli. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A fenntarthatóság fogalmának komplex értelmezése, a természeti, technológiai és gazdasági 

folyamatok közötti összefüggések feltárása 

Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi tevékenységgel összefüggő hatások adatok alapján 

való azonosítása, a lehetséges következmények felismerése 

A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi, nemzeti és globális szintű felelősségek 

és cselekvési lehetőségek elemzése, megfogalmazása 

A növénytermesztés és állattenyésztés, az erdő- és vadgazdálkodás, a halászat és 

haltenyésztés történeti és jelenkori technológiáinak a fenntarthatóság szempontjából való 

kritikai elemzése, alternatívák keresése 

A Föld globális szintű környezeti folyamatai, pl. az éghajlatváltozás vizsgálatára szolgáló 

módszerek („big data”, számítógépes modellezés) megismerése, az előrejelzések 

megbízhatóságának értékelése 



 

A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a nemzetközi egyezmények 

jelentőségének példákkal való bizonyítása 

Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő civil kezdeményezések és szervezetek 

tevékenységének megismerése, lehetőség szerinti segítése 

Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való aktív részvétel 

Fogalmak  
globális éghajlatváltozás, üvegházgázok, klímamodellek, fenntarthatóság, 

ökológiai gazdálkodás, biogazdálkodás, élőhely-degradáció és -védelem, 

invazív faj, természetvédelmi törvény, „big data” 

 

  



 

Fizika 

  
A tantárgy heti 

óraszáma  
A tantárgy éves óraszáma   

9. évfolyam 2 72 

10. évfolyam 2 72 

 

9. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72  óra 

Egyszerű mozgások 12 

Ismétlődő mozgások 9 

A közlekedés és sportolás fizikája 10 

Az energia 10 

A melegítés és hűtés következményei 12 

Víz és levegő a környezetünkben 10 

Gépek 9 

 

 

NAT témakör Egyszerű mozgások 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanuló megfelelően tudja összekapcsolni a hely- és időadatokat. 

Tudja, hogy lehetnek egyenletes és nem egyenletes mozgások. Ismeri a 

testek sebességének nagyságrendjét. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Helyesen használja az út, a pálya és a hely fogalmát, valamint a 

sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, elmozdulás 

fizikai mennyiségeket a mozgás leírására; 

Tud számításokat végezni az egyenes vonalú egyenletes mozgás 

esetében: állandó sebességű mozgások esetén a sebesség ismeretében 

meghatározza az elmozdulást, a sebesség nagyságának ismeretében a 

megtett utat, a céltól való távolság ismeretében a megérkezéshez 

szükséges időt; 

Ismeri a szabadesés jelenségét, annak leírását, tud esésidőt számolni, 

mérni, becsapódási sebességet számolni; 

Egyszerű számításokat végez az állandó gyorsulással mozgó testek 

esetében. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egyszerű mérések, kísérletek elvégzése, az 

eredmények rögzítése; 

Fizikai kísérletek önálló elvégzése; 

A környezetben megfigyelt mozgások 

(közlekedés, sportolás) jellemzése az út és 

az elmozdulás mennyiségek valamint a 

hely és a pálya fogalmának használatával. 

A legfontosabb mértékegységek jelentésének 

ismerete, a mértékegységek helyes használata 

számításokban, illetve az eredmények 

összehasonlítása során; 

A gépkocsi sebességmérője által mutatott 

értékek értelmezése: állandó és változó 

nagyságú sebesség, az átlagsebesség és 

pillanatnyi sebesség jelentése 

Mérések és a kiértékelés során a rendelkezésre 

álló számítógépes eszközök, programok 

alkalmazása; 

Egyszerű számítások az egyenes pályán, 

állandó sebességgel haladó gépjármű 

mozgásával kapcsolatban: Az elmozdulás, 

megtett út és a megérkezéshez szükséges 

idő kiszámolása  

A mérés eredményei befolyásoló tényezők 

figyelembe vétele 

A közel állandó sebességű, egyenes 

vonalú mozgások (buborék a Mikola-

csőben, mozgólépcső, csúszás jégen) 

megfigyelése, kialakulásának magyarázata 

Az elejtett test mozgásának megfigyelése, 

kísérleti vizsgálata. A sebesség 

változásának jellemzése a gyorsulás 

fogalmának segítségével, a gyorsulás 

értelmezése a testre ható nehézségi erő 

vizsgálatával  

Az állandó gyorsulással elinduló autó 

mozgásának leírása és magyarázata 

Egyszerű, a megértést segítő számolási 

feladatok megoldása, táblázatok, ábrák, 

grafikonok értelmezése, következtetés levonása, 

összehasonlítás; 

Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás 

használata egyenes mentén zajló 

mozgások leírására 

A tudományos megismerési folyamat gyakorlati 

oldalról való megismerése: megfigyelés, mérés, 

a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, 

Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és az 

Eötvös-ingáról 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

rendszerezése, ezek összevetése valamilyen 

egyszerű modellel vagy matematikai 

összefüggéssel, a modell (összefüggés) 

továbbfejlesztése. 

Az elejtett test esési idejének mérése és 

számolása, a becsapódási sebesség 

kiszámítása 

A csúszó test mozgásának megfigyelése, 

kísérleti vizsgálata, értelmezése a rá ható 

erők segítségével 

Fogalmak Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 

 

NAT témakör Ismétlődő mozgások 9 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Különbséget tesz egyenletes és nem egyenletes mozgások között. 

Környezetében felismeri a periodikus mozgásokat, tisztában van a 

mozgások kialakulásának okával. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri az egyenletes körmozgást leíró fizikai mennyiségeket 

(pályasugár, kerületi sebesség, fordulatszám, keringési idő, centripetális 

gyorsulás), azok jelentését, egymással való kapcsolatát; 

Ismeri a periodikus mozgásokat (ingamozgás, rezgőmozgás) jellemző 

fizikai mennyiségeket, néhány egyszerű esetben tudja mérni a 

periódusidőt, megállapítani az azt befolyásoló tényezőket 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tanuló átlátja a jelen közlekedése, 

közlekedésbiztonsága szempontjából releváns 

gyakorlati ismereteket, azok fizikai hátterét; 

A mindennapokban gyakori körmozgások 

(például: ruha a centrifugában, a kerékpár 

szelepe, a Föld felszínének pontjai) fizikai 

hátterének elemzése  

Különböző lengések felismerése a 

környezetben: hintázó gyerekek, artisták a 

trapézon  

Egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az 

eredményeket rögzíti; 

Fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;  

Egyszerű körmozgás létrehozása, 

megfigyelése, kialakulásának értelmezése 

a centripetális erő és gyorsulás fogalmának 

segítségével 

Ismeri a legfontosabb mértékegységek 

jelentését, helyesen használja a 

mértékegységeket számításokban, illetve az 

eredmények összehasonlítása során; 

A periódusidő mérése, a fordulatszám és a 

kerületi sebesség meghatározása, a 

centripetális gyorsulás nagyságának 

kiszámolása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A mérések és a kiértékelés során alkalmazza a 

rendelkezésre álló számítógépes eszközöket, 

programokat; 

Következtet a mérés eredményét befolyásoló 

tényezőkre; 

 

Egyszerű, a megértést segítő számolási 

feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, 

grafikonokat értelmez, következtetést von le, 

összehasonlít. 

A környezetben lezajló csillapodó 

rezgések és lengések megfigyelése, 

jellemzése az amplitúdó, a frekvencia, 

illetve a csillapodás mértéke 

szempontjából 

A rugóhoz kapcsolt test rezgésének 

megfigyelése, kvalitatív leírása, a kitérés-

idő és a sebesség-idő függvény elemzése. 

Fogalmak 
körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, 

frekvencia, rezgés, csillapodás, a rugó által kifejtett erő 

 

NAT témakör Közlekedés és sport fizikája 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanuló tisztában van a rugalmasság és rugalmatlanság fogalmával, az 

erő és az általa okozott deformáció közötti kapcsolat jellegével. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Egyszerű esetekben kiszámolja a testek lendületének nagyságát, 

meghatározza irányát; 

Egyszerűbb esetekben alkalmazza a lendületmegmaradás törvényét, 

ismeri ennek általános érvényességét; 

Tisztában van az erő, mint fizikai mennyiség jelentésével, 

mértékegységével, ismeri a newtoni dinamika alaptörvényeit, 

egyszerűbb esetekben alkalmazza azokat a gyorsulás meghatározására, 

a korábban megismert mozgások értelmezésére; 

Egyszerűbb esetekben kiszámolja a mechanikai kölcsönhatásokban 

fellépő erőket (nehézségi erő, nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási 

erők, rugóerő), meghatározza az erők eredőjét; 

Érti a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi 

járművek – működésének fizikai elveit; 

Tisztában van a repülés elvével, a légellenállás jelenségével; 

Ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi 

példákon keresztül értelmezi a felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés 

jelenségét, tudja az ezt meghatározó tényezőket, ismeri a jelenségkörre 

épülő gyakorlati eszközöket. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az elismert, új tudományos felismerések 

létrejöttének, a tudományosság kritériumainak 

ismerete; 

A hajók (vitorlás, illetve hajócsavaros) és 

tengeralattjárók működésének fizikai 

magyarázata, az áramvonalas test 

fontossága a vízben való haladás során 

A repülőgépek fizikája, a szárnyra ható 

felhajtó erő magyarázata, az áramvonalas 

forma fontossága 

Ismeret arról, hogy a fizika törvényei átfogóak, 

alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes 

események minőségi és mennyiségi 

előrejelzésére; 

Labdák rugalmasságának vizsgálata a 

visszapattanás magasságának 

megfigyelésével 

A testek úszásának és elmerülésének 

kísérleti vizsgálata, a tapasztaltak fizikai 

magyarázata a hidrosztatikai nyomás és a 

felhajtó erő segítségével 

A jelen közlekedésének, 

közlekedésbiztonságának szempontjából 

releváns gyakorlati ismereteknek, azok fizikai 

hátterének ismerete; 

Rugalmatlan ütközések megfigyelése, a 

közös sebesség számítása egyszerű 

esetekben a lendület megmaradásának 

segítségével. A gyűrődési zóna szerepe 

ütközéskor  

A lendület szerepe fékezés és gyorsítás 

során. A fékút és a fékezési idő 

Az autó gyorsulásának, illetve a fékezés 

folyamatának magyarázata az autóra ható 

erők és Newton törvényei segítségével 

A kanyarodás fizikája, a kicsúszás 

megfigyelése (kanyarodó autó, motor, 

korcsolya) és okainak (súrlódási erő) 

vizsgálata 

A tudomány által vizsgálható jelenségek 

felismerése, a tudományos érvelés azonosítása, 

egy elképzelés tudományos 

megalapozottságának kritikus vizsgálata;  

 

A kialakult vélemény mérési eredményekkel, 

érvekkel való alátámasztása. 

 

Fogalmak 
A lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, 

közegellenállás, hidrosztatikai nyomás, felhajtó erő 

 



 

NAT témakör Az energia 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanuló előidéz egyszerű energiaátalakulással járó folyamatokat 

(melegítés, szabadesés), megnevezi az abban szereplő energiákat. 

Kvalitatív ismeretekkel rendelkezik az energia szerepéről, az 

energiaforrásokról, az energiaátalakulásokról. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri a mechanikai munka fogalmát, kiszámításának módját, 

mértékegységét, a helyzeti energia, a mozgási energia, a rugalmas 

energia, a belső energia fogalmát; 

Konkrét esetekben alkalmazza a munkatételt, a mechanikai energia 

megmaradásának elvét a mozgás értelmezésére, a sebesség 

kiszámolására. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A megújuló és a nem megújuló energiaforrások 

ismerete, használata és az energia szállításának 

legfontosabb gyakorlati kérdései; 

Adatgyűjtés az emberiség 

energiafelhasználásáról  

 A testek emelését és gyorsítását kísérő 

energiaváltozások vizsgálata: a helyzeti és 

mozgási energia, a munka 

A szabadon eső test becsapódási 

sebességének meghatározása a munkatétel 

és az energiamegmaradás segítségével 

Az elhajított kő mozgásának energetikai 

elemzése  

Az energia megmaradása a súrlódás és 

közegellenállás hiányában és jelenlétében, 

a belső energia 

A rugóhoz, gumiszalaghoz kapcsolt test 

mozgásának energetikai elemzése: a 

rugalmas energia 

Az emberiség energiafelhasználásával 

kapcsolatos adatok gyűjtése, az információk 

szemléletes bemutatása; 

Energia átalakulások a háztartásban, a 

környezetben, az emberi szervezetben és 

az erőművekben (hőerőmű, szélerőmű, 

vízi erőmű, atomerőmű, napkollektor), a 

hatásfok  

Az energia szállításának lehetőségei 

Az energiaforrásaink kihasználásának 

lehetőségei a jövőben. 

Ismeret arról, hogy a Föld elsődleges 

energiaforrása a Nap.  

A Nap mint a Föld energiakészletének 

elsődleges forrása. Megújuló és nem 

megújuló energiaforrások 

megkülönböztetése, megnevezése, az 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A napenergia felhasználási lehetőségeinek, a 

napkollektor és a napelem mibenlétének, a 

közöttük lévő különbségnek az ismerete; 

energiatermelés és a környezet állapotának 

kapcsolata  

Ismeretek a szervezet energiaháztartásának 

legfontosabb tényezőiről, az élelmiszerek 

energiatartalmának szerepéről. 

 

Fogalmak munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia 

 

 

NAT témakör A melegítés és hűtés következményei 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanuló jellemzi az anyag egyes halmazállapotait, annak sajátságait, 

ismeri a halmazállapot-változások jellemzőit, a halmazállapot-

változások és a hőmérséklet alakulásának kapcsolatát. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri a hőtágulás jelenségét, jellemző nagyságrendjét; 

Ismeri a celsius- és az abszolút hőmérsékleti skálát, a gyakorlat 

szempontjából nevezetes néhány hőmérsékletet, a termikus 

kölcsönhatás jellemzőit; 

Értelmezi az anyag viselkedését hőközlés során, tudja, mit jelent az 

égéshő, a fűtőérték és a fajhő;  

Tudja a halmazállapot-változások típusait (párolgás, forrás, lecsapódás, 

olvadás, fagyás, szublimáció); 

Tisztában van a halmazállapot-változások energetikai viszonyaival, 

anyagszerkezeti magyarázatával, tudja, mit jelent az olvadáshő, 

forráshő, párolgáshő. Egyszerű számításokat végez a halmazállapot-

változásokat kísérő hőközlés meghatározására; 

Ismeri a hőtan első főtételét, és tudja alkalmazni néhány egyszerűbb 

gyakorlati szituációban (palackba zárt levegő, illetve állandó nyomású 

levegő melegítése); 

Tisztában van a megfordítható és nem megfordítható folyamatok 

közötti különbséggel. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ismeretek a korszerű lakások és házak 

hőszabályozásának fizikai kérdéseiről (fűtés, 

hűtés, hőszigetelés); 

A konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, 

hűtés) fizikai vonatkozásai; 

Anyagok melegítésének és hűtésének 

megfigyelése például konyhai tevékenység 

során: a folyamat gyorsaságának 

vizsgálata, a fajhő és a felület nagyságnak 

szerepe 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az égéshő és fűtőérték fogalma, a lassú és 

gyors égés felismerése a mindennapokban 

A kuktafazék működésének fizikai 

magyarázata 

Egyszerű mérések, kísérletek végzése, az 

eredmények rögzítése; 

Fizikai kísérletek önálló elvégezése; 

A hőtágulás jelenségének megfigyelése, 

értelmezése 

A legfontosabb mértékegységek jelentésének 

ismerete, a mértékegységek helyes használata 

számításokban, illetve az eredmények 

összehasonlítása során; 

Az anyagok hőmérsékletének mérése, a 

hőmérséklet kiegyenlítődésének kísérleti 

vizsgálata és értelmezése 

Egyszerű, a megértést segítő számolási 

feladatok megoldása, táblázatok, ábrák, 

grafikonok értelmezése, következtetés levonása, 

összehasonlítás; 

Halmazállapotváltozások (olvadás, fagyás, 

párolgás, lecsapódás, a forrás és 

szublimáció) megfigyelése például 

konyhai tevékenység során. A 

fázisátmenetek vizsgálata a hőmérséklet 

változásának szempontjából 

A halmazállapot-változások értelmezése és 

energetikai leírása, egyszerű számítások a 

mindennapi gyakorlatból, az olvadáshő a 

párolgáshő és a forráshő fogalma 

A tudományos megismerési folyamat gyakorlati 

oldalról való ismerete: megfigyelés, mérés, a 

tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, 

rendszerezése, ezek összevetése valamilyen 

egyszerű modellel vagy matematikai 

összefüggéssel, a modell (összefüggés) 

továbbfejlesztése. 

A dugattyú mozgásának értelmezése a 

hőtan első főtételének segítségével 

A megfordítható és nem megfordítható 

folyamatok közötti különbség felismerése 

Fogalmak 
Hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a 

természetben, halmazállapot változás, melegítés, hűtés, fűtőérték 

 

NAT témakör Víz és levegő a környezetünkben 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanuló alapvető ismeretekkel rendelkezik a környezetben lezajló 

termikus kölcsönhatásokról, a víz halmazállapotairól és a légnyomás 

fogalmáról. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri a víz különleges tulajdonságait (rendhagyó hőtágulás, nagy 

olvadáshő, forráshő, fajhő), ezek hatását a természetben, illetve 

mesterséges környezetünkben; 

Ismeri a nyomás, hőmérséklet, páratartalom fogalmát, a levegő mint 

ideális gáz viselkedésének legfontosabb jellemzőit. Egyszerű 

számításokat végez az állapothatározók megváltozásával kapcsolatban; 

Ismeri az időjárás elemeit, a csapadékformákat, a csapadékok 

kialakulásának fizikai leírását.   

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A légnyomás változó jellegének, a légnyomás és 

az időjárás kapcsolatának ismerete; 

A légnyomás és az időjárás kapcsolata 

Az abszolút és relatív páratartalom. A 

relatív páratartalom és a hőmérséklet 

kapcsolata, páraképződés a természetben: 

harmatképződés, dér, zúzmara  

Páraképződés a lakásban, ennek 

következményei. Fűtési rendszerek a 

lakásban 

Egyszerű számítások végzése a levegő 

állapothatározóinak megváltozásával 

kapcsolatban 

A legfontosabb természeti jelenségeknek 

(például légköri jelenségek, az égbolt változásai, 

a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok 

megfelelően egyszerűsített, a fizikai 

mennyiségeken és törvényeken alapuló 

magyarázatainak ismerete;  

A légnyomás kísérleti kimutatása, a 

légritkított tér néhány gyakorlati 

alkalmazása 

A víz rendhagyó hőtágulása, ennek 

következményei a természetben. 

Jégképződés a tavakon, jéghegyek  

A hővezetés, hőáramlás és hősugárzás 

jelenségének ismerete gyakorlati példákon 

keresztül, a hőszigetelés lehetőségei, ezek 

anyagszerkezeti magyarázata. 

A hőterjedés gyakorlati példákon keresztül 

(hővezetés, hőáramlás, hősugárzás) 

A hőszigetelés lehetőségei a lakásban. A 

hőszigetelő ablak működésének fizikai 

magyarázata 

Fogalmak Időjárás, éghajlat, relatív páratartalom, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás 

 

NAT témakör Gépek 9 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanuló képes felismerni és rendszerezni az egyszerű gépeket, ismeri 

ezek működési elvét. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri az egyszerű gépek elvének megjelenését a hétköznapokban, 

mindennapi eszközeinkben; 

néhány egyszerűbb, konkrét esetben (mérleg, libikóka) a 

forgatónyomatékok meghatározásának segítségével vizsgálja a testek 

egyensúlyi állapotának feltételeit, összeveti az eredményeket a 

megfigyelések és kísérletek tapasztalataival. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges 

elemek elválasztása a lényegtelenektől; 

A libikóka és a mérleg egyensúlyának 

kísérleti vizsgálata és értelmezése 

Szerszámkulcsok és fogók működésének 

magyarázata az erőkar segítségével 

Gépek összehasonlítása a teljesítmény és 

hatásfok adatok alapján 

A kerékpár felépítésének és működésének 

fizikai magyarázata 

Ismeretek a fizika tudásrendszerének 

fejlődéséről és a társadalmi-gazdasági 

folyamatokról, történelmi események közötti 

kapcsolatokról. 

Egy jelentős gép és a kapcsolódó 

technológia fizikai lényegének 

ismertetése, történelmet és társadalmat 

átalakító hatásának bemutatása (Ilyen 

lehet: hajítógép, szövőgép, mechanikus 

számológép, belső égésű motor) 

Anyaggyűjtés James Wattról és 

gőzgépéről 

Beszélgetés a robotokról: elterjedésük, 

jövőbeli szerepük, mesterséges 

intelligencia, gépi tanulás, önvezérelt 

működés 

Fogalmak 
Forgatónyomaték, forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar, teljesítmény, 

hatásfok 

  



 

10. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

72 óra 

Szikrák és villámok 8 

Elektromosság a környezetünkben 13 

Generátorok és motorok 8 

A hullámok szerepe a kommunikációban 9 

Képek és látás 8 

Az atomok és a fény 8 

Környezetünk épségének megismerése 10 

A Világegyetem megismerése 11 

 

 

NAT témakör Szikrák és villámok 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanuló ismeretekkel rendelkezik az anyag szerkezetéről, ismer 

elektrosztatikai kísérleteket és azoknak okát. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri az elektrosztatikus alapjelenségeket (dörzselektromosság, töltött 

testek közötti kölcsönhatás, földelés), ezek gyakorlati alkalmazásait; 

Átlátja, hogy az elektromos állapot kialakulása a töltések egyenletes 

eloszlásának megváltozásával van kapcsolatban; 

Érti coulomb törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza elektromos 

töltéssel rendelkező testek közötti erő meghatározására; 

Tudja, hogy az elektromos kölcsönhatást az elektromos mező közvetíti. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 Az elektromos állapot kialakulásának 

magyarázata az atomról alkotott egyszerű 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

elképzelés (elektron, atommag) 

segítségével  

 A két fajta elektromos állapot, az 

elektromos vonzás és taszítás, az 

elektromos árnyékolás, a csúcshatás, az 

elektromos megosztás és a földelés 

megfigyelése kísérletezés közben, a 

tapasztaltak magyarázata 

 Coulomb törvénye, az elektromosan töltött 

testek között fellépő erő meghatározása 

Az elektromos mező szemléltetése (pl. 

búzadarás kísérlettel), ez alapján a mező 

erővonalakkal történő érzékeltetése 

A villámok veszélyének, a villámhárítók 

működésének és a helyes magatartásnak 

ismerete zivataros, villámcsapás-veszélyes 

időben. 

Elektromos szikrák keltése, megfigyelése 

(pl. megosztó géppel vagy 

szalaggenerátorral), ennek segítségével a 

villámok kialakulásának alapvető 

magyarázata 

A tanultak alkalmazása a villámok elleni 

védekezésben, illetve a villámcsapás-

veszélyes helyzetekben való helyes 

magatartás kialakításában 

Fogalmak 
elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, 

Coulomb-törvény, elektromos árnyékolás, csúcshatás, földelés 

 

NAT témakör Elektromosság a környezetünkben 13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanuló ismeri az elektromos áram, áramerősség, feszültség fogalmát. 

Tisztában van az elektromos áram emberi szervezetre gyakorolt 

hatásával. Ismeri Ohm törvényét. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tudja, hogy az áram a töltött részecskék rendezett mozgása, és ez 

alapján szemléletes elképzelést alakít ki az elektromos áramról;  

Gyakorlati szinten ismeri az egyenáramok jellemzőit, a feszültség, 

áramerősség és ellenállás fogalmát; 

Ismeri a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos 

energiaforrásokat, a gépkocsi-, mobiltelefon-akkumulátorok 

legfontosabb jellemzőit; 

Érti ohm törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza a feszültség, 

áramerősség, ellenállás meghatározására. Tudja, hogy az ellenállás 

függ a hőmérséklettől; 



 

Ki tudja számolni egyenáramú fogyasztók teljesítményét, az általuk 

felhasznált energiát;  

Ismeri az egyszerű áramkör és egyszerűbb hálózatok alkotórészeit, 

felépítését; 

Értelmezni tud egyszerűbb kapcsolási rajzokat, ismeri kísérleti 

vizsgálatok alapján a soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb 

jellemzőit; 

Ismeri az elektromos hálózatok kialakítását a lakásokban, épületekben, 

az elektromos kapcsolási rajzok használatát; 

Tisztában van az elektromos áram élettani hatásaival, az emberi test 

áramvezetési tulajdonságaival, az idegi áramvezetés jelenségével; 

Ismeri az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó 

balesetvédelmi szabályokat. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai 

vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai 

megalapozottságának ismerete, a sarlatán, 

tudományosan megalapozatlan kezelési módok 

felismerése; 

Az EKG, EEG felvételek kapcsán az 

emberi idegvezetés egyes diagnosztikai 

alkalmazásainak bemutatása 

Ismeretek az elektromos áram veszélyeiről, a 

veszélyeket csökkentő legfontosabb 

megoldásokról (gyerekbiztos csatlakozók, 

biztosíték, földvezeték szerepe); 

Az elektromos áramütés élettani hatása, 

érintésvédelmi, balesetvédelmi ismeretek 

Lakás villamos hálózata és biztonsági 

berendezései (a biztosíték, az áram-

védőkapcsoló és a földvezeték feladata) 

Ismeretek az aktuálisan használt világító 

eszközeink működési elvéről, 

energiafelhasználásának sajátosságairól, a 

korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti 

előnyeiről; 

Egyszerű, fényforrást és termisztort 

tartalmazó áramkör vizsgálata, az 

ellenállás hőmérsékletfüggésének 

felismerése 

A háztartásban használt fontosabb elektromos 

eszközöknek, az elektromosság szerepének 

ismerete azok működésében. Szemléletes kép a 

váltakozó áramról. 

A legfontosabb hőhatáson alapuló 

háztartási eszközök jellemzőinek 

összegyűjtése  

A villanyszámla értelmezése, a háztartási 

áramfogyasztás költségeinek kiszámolása, 

a kwh és a joule kapcsolata 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tudományos megismerési folyamat ismerete 

gyakorlati oldalról: megfigyelés, mérés, a 

tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, 

rendszerezése, ezek összevetése valamilyen 

egyszerű modellel vagy matematikai 

összefüggéssel, a modell (összefüggés) 

továbbfejlesztése. 

Az elektromos áram fogalmának 

kialakítása egyszerű kísérletekkel (pl. Víz 

elektromos vezetésének változása, 

konyhasó vagy sav hatására), az 

áramerősség mérése 

A legfontosabb egyenáramú áramforrások 

(galvánelem, gépkocsi- mobiltelefon-

akkumulátorok, napelemek), adatainak 

összegyűjtése és értelmezése 

Ohm törvényének vizsgálata méréssel 

egyszerű áramkörben ellenálláshuzallal, az 

ellenállás, mint fizikai mennyiség és mint 

áramköri elem bevezetése 

Egyszerű számítások elvégzése Ohm 

törvényének felhasználásával: a feszültség, 

az áramerősség és az ellenállás 

meghatározására  

A soros és a párhuzamos kapcsolások 

legfontosabb jellemzőinek megismerése 

kísérleti vizsgálatok alapján 

Fogalmak 
Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, soros 

és a párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték 

 

NAT témakör Generátorok és motorok 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanuló alapvető ismeretekkel rendelkezik a generátorok működésével 

és az elektromágneses indukció jelenségével. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Elektromágnes készítése közben megfigyeli és alkalmazza, hogy az 

elektromos áram mágneses mezőt hoz létre; 

Megmagyarázza hogyan működnek az általa megfigyelt egyszerű 

felépítésű elektromos motorok: a mágneses mező erőt fejt ki az 

árammal átjárt vezetőre; 

Ismeri az elektromágneses indukció jelenségének lényegét, fontosabb 

gyakorlati vonatkozásait, a váltakozó áram fogalmát; 

Érti a generátor, a motor és a transzformátor működési elvét, gyakorlati 

hasznát. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ismeretek a különböző típusú erőművek 

használatának előnyeiről és környezeti 

kockázatáról; 

Elektromágnes készítése egyszerű 

eszközökkel (pl. vasszegre tekert szigetelt 

drót), az előállított mágneses mező 

vizsgálata pl. iránytűvel) 

Az elektromotor működési elvének 

megértése egyszerű modell vagy animáció 

tanulmányozása révén  

Az elektromágneses indukció 

alapeseteinek megismerése, ez alapján 

egyszerű generátor modell készítése, vagy 

tanulmányozása  

Adatgyűjtés Michael Faraday életéről, a 

felfedezések jelentőségének megvitatása 

A váltakozó áram keletkezése, és főbb 

jellemzői 

A transzformátor működésének 

megfigyelése és magyarázata, az 

elektromos energia szállításában betöltött 

szerepének megismerése 

A háztartásban használt fontosabb elektromos 

eszközöknek és az elektromosság szerepének 

ismerete azok működésében. Szemléletes kép a 

váltakozó áramról. 

A környezetünkben illetve technikai 

eszközökben található generátorok és 

motorok működésének megfigyelése, 

magyarázata 

Fogalmak 
Mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, 

elektromágneses indukció, generátor, elektromotor, transzformátor 

 

NAT témakör A hullámok szerepe a kommunikációban 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanuló felismeri a periodikus mozgásokat, ismeri a körmozgással 

kapcsolatos fogalmakat és összefüggéseket. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

érti, hogyan alakulnak ki és terjednek a mechanikai hullámok, ismeri a 

hullámhossz és a terjedési sebesség fogalmát; 

ismeri az emberi hangérzékelés fizikai alapjait, a hang, mint hullám 

jellemzőit, keltésének eljárásait; 

átlátja a húros hangszerek és a sípok működésének elvét, az ultrahang 

szerepét a gyógyászatban, ismeri a zajszennyezés fogalmát; 

ismeri az elektromágneses hullámok szerepét az információ- (hang-, 

kép- ) átvitelben, ismeri a mobiltelefon legfontosabb tartozékait (SIM 

kártya, akkumulátor stb.), azok kezelését, funkcióját; 

ismeri az elektromágneses hullámok jellemzőit (frekvencia, 

hullámhossz, terjedési sebesség), azt, hogy milyen körülmények 

határozzák meg ezeket. A mennyiségek kapcsolatára vonatkozó 

egyszerű számításokat végez. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 A környezetben előforduló mechanikai 

haladó hullámok megfigyelése, a terjedési 

mechanizmusának megértése 

A megfigyelt mechanikai hullámok 

jellemzése a megfelelő fizikai 

mennyiségekkel (terjedési sebesség, 

hullámhossz, amplitúdó, a csillapodás 

jellege) 

Az állóhullámok kialakulásának 

megfigyelése 

 Hangszerek és egyszerű hangkeltő 

eszközök megfigyelése, a keletkező 

hanghullámok jellemzése 

 Környezetünk hangterhelése, javaslatok a 

zajszennyezés csökkentésére 

Ismeretek az elektromágneses hullámok 

frekvenciatartományairól, a rádióhullámokról, 

mikrohullámokról, infravörös hullámokról, a 

látható fényről, az ultraibolya hullámokról, a 

röntgensugárzásról, a gamma-sugárzás 

gyakorlati felhasználásáról. 

Az elektromágneses hullámok kialakulása 

és terjedése, a hullámokat jellemző fizikai 

mennyiségek 

A hullámhossz, a terjedési sebesség és a 

frekvencia kapcsolata 

 A különböző frekvenciájú 

elektromágneses hullámok 

alkalmazásainak megfigyelése és fizikai 

magyarázata mindennapi eszközeink 

használata során: tolatóradar, 

mikrohullámú sütő, infrakamera, 

röntgengép, anyagvizsgálat 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 A képek és hangok továbbításának 

alapelvei (rádió, televízió), a mobiltelefon 

működése: wifi, bluetooth 

Interferencia képek létrehozása lézerrel, 

lefényképezése, egyszerű magyarázata 

Anyaggyűjtés a hologramokról, Gábor 

Dénesről, a talált információk megosztása, 

megbeszélése 

Tudományos vita a mobiltelefon 

használatának lehetséges ártalmairól 

Fogalmak 
Hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési 

sebessége, frekvenciája, lézer, holográfia 

 

NAT témakör Képek és látás 9 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanuló ismeri a fényforrásokat, a látás folyamatáról alapvető 

ismeretei vannak, ismer különböző optikai eszközöket. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tudja, hogyan jönnek létre a természet színei, és hogyan észleljük 

azokat; 

Ismeri a színek és a fény frekvenciája közötti kapcsolatot, a fehér fény 

összetett voltát, a kiegészítő színek fogalmát, a szivárvány színeit; 

Ismeri az emberi szemet, mint képalkotó eszközt, a látás 

mechanizmusát, a gyakori látáshibák (rövid- és távollátás) okát, a 

szemüveg és a kontaktlencse jellemzőit, a dioptria fogalmát; 

Ismeri a fénytörés és visszaverődés törvényét, megmagyarázza, hogyan 

alkot képet a síktükör; 

A fókuszpont fogalmának felhasználásával értelmezi, hogyan térítik el 

a fényt a domború és homorú tükrök, a domború és homorú lencsék; 

Ismeri az optikai leképezés fogalmát, a valódi és látszólagos kép 

közötti különbséget. Egyszerű kísérleteket tud végezni tükrökkel és 

lencsékkel.  

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ismeretek a legfontosabb természeti 

jelenségekről (például, légköri jelenségek, az 

égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos 

jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a 

fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló 

magyarázatairól; 

A síktükörben látott kép megfigyelése, 

jellemzése, kialakulásának magyarázata 

Tükrök használata optikai eszközökben: 

reflektor, kozmetikai tükör, tükrök a 

közlekedésben 

 A fény törésének megfigyelése és 

értelmezése a törésmutató segítségével. A 

fehér fény felbontása, a kialakult színkép 

magyarázata 

 A fény fókuszálásának és a kézi nagyító 

képalkotásának kísérleti vizsgálata 

A látás magyarázata, a szem felépítésének 

fizikája. A szemüveg szerepe a látás 

javításában 

A fizika tudásrendszerének fejlődése és a 

társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi 

események közötti kapcsolatoknak felismerése. 

Néhány további optikai eszköz 

kipróbálása, a működés lényegi, kvalitatív 

magyarázata (optikai szál, mikroszkóp, 

távcsövek) 

Galilei távcsővel végzett megfigyelései  

Néhány kiválasztott esetben (pl. 

naplemente, kék égbolt, színkeverés) a 

természetben látott színek kialakulásának 

magyarázata, a szivárvány színei, a 

kiegészítő színek 

Fogalmak 
fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, 

tárgy-, és képtávolság; valódi és látszólagos kép 

 

NAT témakör Az atomok és a fény 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri az anyag szerkezeti tulajdonságait, ismeretei vannak a fény 

terjedéséről. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, és hogy terjedéséhez nem 

kell közeg; 

megfigyeli a fényelektromos jelenséget, tisztában van annak Einstein 

által kidolgozott magyarázatával, a frekvencia (hullámhossz) és a foton 

energiája kapcsolatával; 

ismeri Rutherford szórási kísérletét, mely az atommag felfedezéséhez 

vezetett;  

ismeri az atomról alkotott elképzelések változásait, a Rutherford-

modellt és a Bohr-modellt, látja a modellek hiányosságait;  

ismeri a digitális fényképezőgép működésének elvét; 

megmagyarázza az elektronmikroszkóp működését az elektron 

hullámtermészetének segítségével;  

átlátja, hogyan használják a vonalas színképet az anyagvizsgálat során. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ismeretek a legfontosabb természeti jelenségekről 

(például légköri jelenségek, az égbolt változásai, 

a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok 

megfelelően egyszerűsített, a fizikai 

mennyiségeken és törvényeken alapuló 

magyarázatairól. 

A fény elektromágneses hullám, jellemzése 

fizikai mennyiségekkel (amplitúdó, 

frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség) 

Ismeretek az aktuálisan használt világító 

eszközeink működési elvéről, 

energiafelhasználásának sajátosságairól, a 

korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti 

előnyeiről. 

A fotocella és a fénymérő működésének 

magyarázata a fényelektromos jelenség 

segítségével, a megvilágító fény és a foton 

energiája közötti kapcsolat 

Digitális fényképek készítése különböző 

távolságban elhelyezett 

tárgyakról, a fényképezőgép beállításainak 

értelmezése, a képrögzítés elve 

Elektronmikroszkóppal és 

fénymikroszkóppal készült képek 

összevetése. Az elektronmikroszkóp 

nagyobb felbontásának és működésének 

értelmezése az elektron 

hullámtermészetével. 

Jelenleg használt fényforrásaink  

számbavétele, működésük fizikai lényege 

(LED, izzó, fénycső, halogén izzó) 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A fizika tudásrendszerének fejlődése és a 

társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi 

események közötti kapcsolatok felismerése 

A vonalas színkép kialakulásának 

magyarázata az atomok által elnyelt illetve 

kibocsátott fény frekvenciájának 

segítségével 

A legfontosabb atommodellek (Thomson, 

Rutherford, Bohr, kvantumfizikai) fizikai 

lényegének ismerete, az atom körüli 

elektronok energiájának kvantáltsága 

Rutherford szórási kísérletének 

szimulációja, anyaggyűjtés Rutherford és 

Bohr életével kapcsolatban 

Fogalmak Fényelektromos jelenség, foton, atom, elektron, atommag 

 

NAT témakör Környezetünk épségének megismerése 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanuló ismeri a különböző elemek szerkezetét, a periódusos rendszer 

felépítését. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri az atommag felépítését, a nukleonok típusait, az izotóp 

fogalmát, a nukleáris kölcsönhatás jellemzőit;  

Ismeri a radioaktív sugárzások típusait, az alfa-, béta- és gamma-

sugárzások leírását és tulajdonságait; 

Ismeri a felezési idő, aktivitás fogalmát, a sugárvédelem lehetőségeit; 

Átlátja, hogy a maghasadás és magfúzió miért alkalmas 

energiatermelésre, ismeri a gyakorlati megvalósulásuk lehetőségeit, az 

atomerőművek működésének alapelvét, a csillagok 

energiatermelésének lényegét;  

Érti az atomreaktorok működésének lényegét, a radioaktív hulladékok 

elhelyezésének problémáit; 

Ismeri a radioaktív izotópok néhány orvosi alkalmazását (nyomjelzés). 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ismeretek a megújuló és a nem megújuló 

energiaforrások használatáról és az energia 

szállításának legfontosabb gyakorlati 

kérdéseiről. 

Az energiatermelés alternatívái, az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentési lehetősége  

 

Az emberiség energiafelhasználásával 

kapcsolatos adatokat gyűjtése, az információk 

szemléletes bemutatása. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ismeretek a különböző típusú erőművek 

használatának előnyeiről és környezeti 

kockázatáról. 

A periódusos rendszer alapján fontosabb 

elemek mag összetételének, kötési 

energiájának és stabilitásának 

tanulmányozása 

A maghasadás és magfúzió lényegének 

megértése magyarázó ábrák és animációk 

segítségével 

Az atomerőművek, a hőerőművek és 

megújuló energiatermelés előnyeinek és 

hátrányainak előzetes adatgyűjtést követő 

összevetése  

 

A gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai 

vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai 

megalapozottságának, a sarlatán, tudományosan 

megalapozatlan kezelési módoknak felismerése. 

 

Tudás arról, hogy a Föld elsődleges 

energiaforrása a Nap. Ismeret a napenergia 

felhasználási lehetőségeiről, a napkollektor és a 

napelem mibenlétéről, a közöttük lévő 

különbségről. 

Ismeret az ózonpajzs szerepéről a Földet ért 

ultraibolya sugárzással kapcsolatban. 

Az ózonpajzs szerepe a Földet ért 

ultraibolya sugárzással kapcsolatban, az 

ózonpajzs védelmében tett intézkedések és 

azok sikere 

Az üvegházhatás fizikai magyarázata 

 

Ismeretek a környezet szennyezésének 

leggyakoribb forrásairól, fizikai vonatkozásairól. 

Az éghajlatváltozás kérdéseiről, az üvegházhatás 

jelenségéről a természetben, a jelenség erőssége 

és az emberi tevékenység kapcsolatáról szóló 

ismeretek. 

Tudományos vita a környezetbe került, 

vagy orvosi kezelés során alkalmazott 

radioaktív izotópok veszélyességéről 

Adatok gyűjtése és feldolgozása a legismertebb 

fizikusok életével, tevékenységével, annak 

gazdasági, társadalmi hatásával, valamint 

emberi vonatkozásaival kapcsolatban (Galileo 

Galilei, Michel Faraday, James Watt, Eötvös 

Loránd, Marie Curie, Ernest Rutherford, Niels 

Bohr, Albert Einstein, Szilárd Leó, Wigner Jenő, 

Teller Ede). 

Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller Ede és 

Szilárd Leó munkásságával kapcsolatban 

Az alfa-, béta- és gamma-sugárzások 

tulajdonságai, élettani hatásaik, az egyes 

sugárfajták elleni védekezés lehetőségei 

Anyaggyűjtés a rádiumról és a Curie-

család életéről 

Fogalmak 

Atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfúzió, 

alfa-, béta-, és gamma-sugárzás; felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, 

üvegházhatás 

 



 

NAT témakör A világegyetem megismerése 11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanuló ismeretekkel rendelkezik a Föld, a Naprendszer, a 

Tejútrendszer relatív elhelyezkedéséről, mozgásáról. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Szabad szemmel vagy távcsővel megfigyeli a Holdat, a Hold 

felszínének legfontosabb jellemzőit, a holdfogyatkozás jelenségét.  A 

látottakat fizikai ismeretei alapján értelmezi; 

Ismeri a bolygók, üstökösök mozgásának jellegzetességeit; 

Tudja, mit jelentenek a kozmikus sebességek (körsebesség, szökési 

sebesség); 

Érti a tömegvonzás általános törvényét, és azt, hogy a gravitációs erő 

bármely két test között hat; 

Érti a testek súlya és a tömege közötti különbséget, a súlytalanság 

állapotát, a gravitációs mező szerepét a gravitációs erő közvetítésében;  

Megvizsgálja a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó, a Földétől 

eltérő fizikai környezet legjellemzőbb példáit, azonosítja ezen eltérések 

okát. A legfontosabb esetekben megmutatja, hogyan érvényesülnek a 

fizika törvényei a Föld és a Hold mozgása során; 

Átlátja és szemlélteti a természetre jellemző fizikai mennyiségek 

nagyságrendjeit (atommag, élőlények, Naprendszer, Univerzum); 

Ismeri a Nap mint csillag legfontosabb fizikai tulajdonságait, a Nap 

várható jövőjét, a csillagok lehetséges fejlődési folyamatait. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az űrkutatás történetének főbb fejezetei, 

jövőbeli lehetőségei, tervezett irányairól szóló 

ismeretek. 

Ismeretek az űrkutatás ipari-technikai 

civilizációra gyakorolt hatásáról, valamint az 

űrkutatás tágabb értelemben vett céljairól 

(értelmes élet keresése, új nyersanyagforrások 

felfedezése). 

A legfontosabb ismeretek az 

űrrepülőgépekről, a Holdraszállásról és a 

tervezett Mars utazásról 

Néhány, a mindennapokban elterjedt és 

először az űrkutatásban használt 

technológia, eszköz ismertetése 

Tudás arról, hogy a fizika átfogó törvényeket 

ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek 

értelmezésére, egyes események minőségi és 

mennyiségi előrejelzésére. 

A rakéták működési elve, a kozmikus 

sebességek jelentése 

A súlytalanság jelensége, kialakulásának 

körülményei, a súly és a tömeg közötti 

különbség 

 

Ismeret arról, hogyan születnek az elismert, új 

tudományos felismerések, és melyek a 

tudományosság kritériumait. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tudomány által vizsgálható jelenségek 

felismerése, a tudományos érvelés azonosítása, 

egy elképzelés tudományos 

megalapozottságának kritikus vizsgálata. 

A kialakult vélemény mérési eredményekkel, 

érvekkel való alátámasztása. 

Az ősrobbanás elmélet kvalitatív leírása, a 

táguló univerzum 

Az ősrobbanás elméletének születése, 

tudományos megalapozottsága, a 

tudományosság kritériumai  

Tudományos vita a Földön kívüli élet 

kutatásáról, annak gyakorlati és filozófiai 

lehetőségeiről, az emberiség előtt álló 

kihívásokról 

A lakóhely elhelyezése a Földön, a Föld helye a 

Naprendszerben, a Naprendszer helye a 

galaxisunkban és az Univerzumban. 

Az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának 

kulcskérdéseiről szóló ismerete. 

A Naprendszer jellemzői, példák a 

Naprendszer bolygóin és holdjain 

uralkodó jellemző fizikai környezetre, 

ezek kialakulásának magyarázata 

A holdfogyatkozás és a napfogyatkozás 

fizikai magyarázata 

A gravitáció szerepe a Világmindenségben 

A csillagok és a Nap működése és 

változásai: fekete lyuk, neutroncsillag, 

szupernóva  

A galaxisok, galaxishalmazok. A 

Tejútrendszer legfontosabb jellemzői. 

Távolságok az univerzumban 

Az alapvető fizikai kölcsönhatások és törvények 

szerepének beazonosítása a Világegyetem 

felépítésében és időbeli változásaiban. 

Ismeretek a fizika főbb szakterületeiről, néhány 

új eredményéről. 

A bolygók és üstökösök mozgásának 

fizikai magyarázata, az általános 

tömegvonzás törvénye 

Az általános tömegvonzás értelmezése a 

gravitációs mező segítségével 

Fogalmak 

általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvényei, 

bolygók, üstökösök, csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, táguló 

univerzum, fekete lyuk, fényév 

 

 

  



 

Kémia  

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma   

9. évfolyam  2  72  

10. évfolyam  2  72  

9. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 18 óra 

Kémiai átalakulások 18 óra 

Elemek és szervetlen vegyületeik 13 óra 

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 4 óra 

Környezeti kémia és környezetvédelem 5 óra 

Összefoglalás, gyakorlás, értékelés 14 óra 

 

NAT témakör Az anyagok szerkezete és tulajdonságai  18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli utasítás 

alapján. Kémiai vizsgálatok során alkalmazza az analógiás 

gondolkodás alapjait. Ismeri az atom felépítését, az elemi 

részecskéket, valamint azok jellemzőit. Érti a radioaktivitás lényegét. 

Ismeri az anyagmennyiség és mol fogalmát, érti bevezetésük 

szükségességét. Egyszerű számításokat végez m, n, és M segítségével. 

Ismeri a molekulaképződés szabályait, az EN fogalmát, 

molekulaalakokat. Érti a kötéspolarítás lényegét. Ismeri az egyszerű 

ionok atomokból való létrejöttének módját, az összetett ionok 

molekulákból való képződésének módját. Érti az ionvegyület 

képletének megszerkesztését, az ionrács felépülési elvét, a fémes kötés 

kialakulásának és a fémek kristályszerkezetének lényegét. Ismeri az 

anyagok csoportosításának módját. Érti a „hasonló a hasonlóban jól 

oldódik” elvet, az oldatok töménységével és az oldhatósággal 

kapcsolatos legfontosabb ismereteket. Egyszerű számítási feladatokat 

old meg. Ismeri a halmazállapotok jellemzőit, Avogadro gáztörvényét. 

Érti a halmazállapot-változások lényegét és energiaváltozását.  



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megfigyelési és manuális készsége fejlődik. A társakkal való 

együttműködés képességének fejlesztése. Kísérletek értelmezése és 

biztonságos megvalósítása. A biztonságos eszköz- és 

vegyszerhasználat elsajátítása. Az analógiás gondolkodás fejlesztése. 

Alapvető matematikai készségek fejlesztése. Ismeretek keresése, 

alkotás digitális eszközzel. Az atomok és a periódusos rendszer. A 

kovalens kötés és a molekulák. A kristályrács típusai. Az ionok, az 

ionkötés és az ionvegyületek. A fémes kötés és a fémek. Az anyagok 

csoportosítása: elemek, vegyületek és keverékek. Halmazállapotok, 

halmazállapot-változások. Kolloid rendszerek. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tudományos megismerés módszerei:  

Megfigyelés, a feltevések megvizsgálása és 

igazolása, információkeresés és érvelés. 

 

Kísérletezés:  

a balesetmentes kísérletezés feltételei, a 

veszélyjelek és biztonsági előírások 

ismerete, a helyi teendők baleset vagy 

mérgezés esetében. 

 

Becslés, mérés: az adott rendszer 

állapotának leírására alkalmas szempontok, 

állapotjelzők, a hosszúságra és az időre 

vonatkozó nagyságrendek. 

 

Moláris tömeg, a gázok moláris térfogata.  

Az eredmények bemutatása és kritikus 

értékelése. 

 

Az egymást váltó és kiegészítő elméletek 

születése és háttérbe szorulása, a tudós 

felelőssége.  

A kémia hatása a többi tudományágra, az 

iparra, a művészetre.  

Híres magyar kémikusok, vegyészek (pl. 

Görgey Artúr, Irinyi János, Oláh György) 

életútja, munkássága, kapcsolata a 

kémiával. 

 

Az atomerőművek és az izotópok 

kapcsolata. 

Atommodellek, atomot alkotó elemi 

részecskék. 

Az elektronburok héjas szerkezete, 

nemesgáz-szerkezet. Alapállapotú és 

gerjesztett atomok. 

A tudományos megismerés módszereinek 

megértése, alkalmazása konkrét példákon 

keresztül.  

 

A mérgező anyagok körültekintő használata, 

a baleset- és tűzvédelmi szabályok betartása a 

kísérletezés során. Az utasítások pontos, 

szabályos betartása. 

 

A pontos megfigyelések szabatos leírása 

szavakkal. A látható jelenségek 

összekapcsolása azok részecskeszintű 

értelmezésével. A részecskék mozgásának 

bemutatása modellel. 

A tudományos gondolkodás műveleteinek 

tudatos alkalmazása. 

 

A mértékegységek szakszerű és következetes 

használata. 

 

Esettanulmányok elemzése a kémia 

tudományának fejlődésével kapcsolatban. 

Lokális és globális szintű gondolkodásmód 

összekapcsolása.  

A tudományos életút szépségének 

megismerése. 

 

 

A stabilitás fogalmának alkalmazása az 

atomokkal kapcsolatban (magfizikában, 

magkémiában). Az atomok nagyságrendje, 

„ürességük” felismerése. 

Az atomok közötti kötések típusának, 

erősségének és számának becslése 

egyszerűbb példákon a periódusos rendszer 

használatával. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az elemek és az atomok periódusos 

rendszere. A periódusos rendszerből 

kiolvasható atomszerkezeti jellemzők, az 

elektronegativitás. 

Anyagmennyiség, moláris tömeg. 

Elsőrendű és másodrendű kötések 

Az atomok közötti kötések típusai (fémes, 

ionos, kovalens). 

Molekulák és összetett ionok összetétele, 

térszerkezete és polaritása, képlete. 

 

Rácstípusok:  

fémrács, ionrács, atomrács, molekularács.  

Kristályrács, kristályvíz.  

Allotróp módosulatok. 

Az anyagok összetétele, szerkezete és 

fizikai tulajdonságai: szín, szag, 

halmazállapot, olvadáspont és forráspont, 

oldhatóság, hő- és áramvezető képesség, 

keménység, rugalmasság, sűrűség, 

viszkozitás. Szerkezet és tulajdonság közötti 

kapcsolatok. 

 

Halmazállapotok és halmazállapot-

változások. Avogadro törvénye. 

 

Diszperz rendszerek, komponensek, 

fázisok. 

Méret szerinti csoportok: homogén, 

heterogén és kolloid rendszerek. 

 

Oldatok. 

Az oldódás, az oldódás hőhatása, 

oldhatóság, telített, túltelített oldat 

(keszonbetegség). 

Az oldódás sebessége, a mennyiség és a 

sebesség változtatásának lehetőségei.  

Anyagáramlási folyamatok: a diffúzió és az 

ozmózis. 

Az atomok közötti kötés erősségének és 

számának becslése egyszerűbb, egyértelmű 

példákon a periódusos rendszer 

használatával.  

Molekulák és összetett ionok 

térszerkezetének és polaritásának 

értelmezése, magyarázata. 

 

 

Az anyagvizsgálat néhány fontos 

módszerének megismerése, alkalmazása, 

tulajdonságok megállapítása tanári és tanulói 

kísérletek alapján, egyes tulajdonságok 

anyagszerkezeti értelmezése. 

Az anyagok vizsgálatában leggyakrabban 

használt állapotleírások, állapotjelzők 

alkalmazása. 

Az energiaváltozások jellemzése, egyszerűbb 

számítások végzése. 

Ismert anyagok fizikai tulajdonságainak 

magyarázata a rácstípus alapján, 

csoportosítása kristályrács-típusuk szerint. A 

kristályos és amorf anyagok fizikai 

tulajdonságai elvi különbözőségének 

felismerése. 

 

A hőmérséklet értelmezése a részecskék 

mozgási energiájával, a hőmérséklet 

hatásának magyarázata a fizikai 

tulajdonságokra. 

 

Háztartási példák gyűjtése diszperz 

rendszerekre. 

 

Számítások végzése oldatok százalékos 

összetételével (hígítással, töményítéssel, 

keveréssel), valamint gázelegyek 

összetételének megadása 

Fogalmak 

Izotópok, vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív 

atomtömeg, moláris tömeg, elektronegativitás, elsőrendű kémiai kötés, 

kötéspolaritás, szerkezeti képlet, másodrendű kémiai kötés, kristályrács, ion, 

anyagmennyiség-koncentráció, Avogadro-törvény, moláris térfogat, amorf 

állapot. Elegy, köd, füst, füstköd, aeroszol, hab, szuszpenzió, kolloid rendszerek, 

ötvözet. 

 



 

NAT témakör Kémiai átalakulások  18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Érti a fizikai és kémiai változások közötti különbséget. Ismeri a kémiai 

reakciók végbemenetelének feltételeit. Érti és alkalmazza a tömeg- és 

töltésmegmaradás törvényét. Ismeri a kémiai reakciók csoportosítását 

többféle szempont szerint (anyagok száma, energiaváltozás, időbeli 

lefolyás, iránya). Érti a termokémiai egyenlet jelentését. Ismeri a 

reakcióhő, katalizátor fogalmát, egyirányú és egyensúlyra vezető 

kémiai reakciókat. Érti a dinamikus egyensúly fogalmát, a Le 

Chatelier elvet. Ismer fontosabb savakat, bázisokat névvel, képlettel. 

Érti a víz sav-bázis tulajdonságait, az autoprotolízis jelenségét. Példák 

segítségével értelmezi a redoxi reakciókat, oxidációsszám segítségével 

rendezi. Tud példát oxidáló- és redukálószerre. Érti az elektromos 

áram és a kémiai reakciók közötti összefüggéseket, a galvánelem és 

elektrolízis lényegét. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes egyszerű kísérletek értelmezésére és biztonságos 

megvalósítására. Fejlődik problémamegoldó képessége, vitakészsége, 

a társakkal való együttműködése. Fontos az analógiás gondolkodás 

fejlesztése. Lehetősége van alkotómunkára, információkeresésre és -

megosztásra digitális eszközzel. Tudása mélyül: a kémiai reakciók 

általános jellemzése és csoportosítása; a reakciók egyenletének leírása 

képletekkel, az egyenlet értelmezése; savak, bázisok, sav-bázis 

reakciók témában. Megismeri a kémhatás és a pH összefüggéseit, a 

redoxireakciók tágabb értelmezését. Elektrokémiai alapismeretek. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kémiai reakciók, a reakciók feltételei. 

Reakcióegyenlet. 

A reakciók feltételei, az 

elektronátmenetet megelőző és követő 

lépések. Anyagmegmaradás és a 

részecskék számának összefüggése.  

 

A reakciók hőhatása 

Az aktiválási energia és a reakcióhő. A 

kémiai folyamatok közben zajló 

energiaváltozások. 

 

Reakciósebesség 

A reakciósebességet befolyásoló 

tényezők, mint felület, hőmérséklet, 

koncentráció és katalizátor. 

 

A kémiai egyensúly 

Egyirányú és megfordítható reakciók. A 

dinamikus kémiai egyensúly.  

A körfolyamat szabályozó lépései. 

A Le Chatelier–Braun-elv. 

A kémiai változás leírása három szinten: makro-

, részecske- és szimbólumszint. Az atomok 

szerkezetét leíró modellek használata a kémiai 

változással kapcsolatban. A reakciók 

magyarázata a kötésekkel és leírása 

reakcióegyenletekkel.  

 

 

A reakcióhő ismeretében megadja egy reakció 

energiaváltozását. Ismeri a termokémia főtételét 

és jelentőségét a többlépéses reakciók 

energiaváltozásának meghatározásakor 

 

Érti a katalizátorok hatásának elvi alapjait. 

 

 

 

 

Az egyirányú, megfordítható és körfolyamatok 

hátterének megértése. A mészégetés, mészoltás 

és habarcs megkötése, mint körfolyamat 

értelmezése; szabályozásának módja. Dinamikus 
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Reakciótípusok és a kémiai reakciók 

csoportosítása 

 

Sav-bázis reakciók. Sav, bázis, 

protonátadás. Brönsted sav-bázis 

elmélete.  A pH és a kémhatás 

kapcsolata. A víz autoprotolízis. 

Erős és gyenge savak, illetve bázisok; a 

sók kémhatása. 

 

 

Redoxireakciók. 

Oxidáció és redukció. 

Oxidálószer, redukálószer. 

Az oxidációs szám. Oxidációsszám 

változás. 

 

Elektrokémia 

 

Galvánelemek, elektródpotenciál, 

redoxireakciók iránya.  

 

Elektrolízis 

 

Az elektrokémiai folyamatok gyakorlati 

jelentősége.  

 

kémiai egyensúly vizsgálata kémiai rendszerben 

(szénsavas ásványvíz). Az egyensúlyt 

megváltoztató okok következményeinek 

elemzése. 

Az ózon keletkezése és bomlása, mint 

egyensúlyi folyamat értelmezése.  

 

A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a 

sav-bázis reakciók (protolitikus reakciók) 

létrejöttének magyarázata a disszociáció és a 

protonátadás elmélete alapján. A pH-skála 

értelmezése. A savak, bázisok erősségének 

megértése. A víz sav-bázis tulajdonságának 

igazolása egyszerű kísérletek segítségével.  A 

víz autoprotolízis jelensége és a termékei. 

A redoxireakciók értelmezése az 

elektronátmenet alapján. 

Egyes fémek előállításának értelmezése az 

oxidálószer és a redukálószer fogalmával. 

Egyszerű redoxireakció egyenlete ismeretében 

eldönti az elektronátadás irányát, az oxidációt és 

redukciót, megadja az oxidálószert és a 

redukálószert. 

 

Galvánelemek és az akkumulátorok 

működésének, az elektrolízis és galvanizálás 

folyamatainak értelmezése a redoxireakciók 

táblázatból megítélhető iránya alapján. 

Ismeri a Daniell-elem felépítését és az abban 

végbemenő folyamatokat, az elem 

áramtermelését, valamint az elektrolizáló cella 

felépítését és az elektrolízis lényegét a hidrogén-

klorid-oldat grafitelektródos elektrolízise 

kapcsán. Érti, hogy az elektromos áram kémiai 

reakciók végbemenetelét segíti, példát ad ezek 

gyakorlati felhasználására (alumíniumgyártás, 

galvanizálás). 

Fogalmak 

Aktivált komplexum, aktiválási energia. Reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus 

egyensúly, a legkisebb kényszer elve, Brönsted-féle sav-bázis elmélet, amfoter 

vegyület, oxidáció, redukció, redoxireakció, galvánelem, elektród, akkumulátor, 

elektrolízis 

 



 

NAT témakör Elemek és szervetlen vegyületeik  13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a hidrogén, nemesgázok, IV-VII. főcsoport fontosabb elemeit 

és vegyületeit. Alkalmazza az anyagok jellemzése során az anyag 

szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatot. (H2 Cl2 HCl NaCl O2 

H2O O3 S SO2 H2SO4 N2 NH3 NO2 HNO3 P H3PO4 C CO CO2 

gyémánt, grafit H2CO3) Ismeri az allotróp módosulatokat, a fémrács 

szerkezetét és az ebből adódó fizikai tulajdonságokat. Érti a fémek 

redukálósorának felépítését, melyből következtet reakciókészségükre. 

Ismeri a fontosabb fémek (Na K Mg Ca Al Fe Cu Ag Au Zn) fizikai és 

kémiai tulajdonságait és köznapi életben használt fontosabb 

vegyületeiket. Érti a fémek ércekből történő előállítását (Fe Al) 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Értelmezi a kísérleteket, fejlődik analógiás gondolkodása, 

rendszerezőképessége, digitális kompetenciája. Bővíti ismereteit a 

hidrogén, a halogének, a kalkogének, a nitrogéncsoport elemeiről, 

vegyületeiről, a szén allotróp módosulatairól és szervetlen 

vegyületeiről. Tudja a fémek általános jellemzését, csoportosítását és 

kémiai tulajdonságaikat, valamint a legfontosabb fémvegyületek 

tulajdonságait 

  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szervetlen kémia 

Anyagismereti kártyák készítése a 

legfontosabb elemekről és szervetlen 

vegyületekről az anyagok jellemzésének 

szempontrendszere alapján. 

 

Nemfémes elemek és vegyületeik: 

Nemesgázok és a hidrogén 

A halogén elemek és vegyületeik 

Az oxigéncsoport elemei. Az oxigén és 

vegyületei 

A kén és legfontosabb vegyületei 

A nitrogéncsoport elemei. A nitrogén és 

vegyületei 

A foszfor és fontosabb vegyületei 

A szén és fontosabb vegyületei 

 

Összefoglaló táblázat készítése a 

nemfémes elemekről, hidrogénnel 

alkotott vegyületeikről, oxidjaikról, 

oxosavaikról és sóikról. 

 

Fémek és vegyületeik 

Az ón és az ólom 

A vas- réz- és cinkcsoport elemei 

 

Korábbi évek tanult ismereteinek felelevenítése, 

elmélyítése. 

Kiselőadások egyes nemfémes elemek és 

vegyületeik köznapi életben betöltött szerepéről 

pl. „A klór és a víztisztítás”,  

„A kén használata a borászatban”,  

„Az aktív szén és az adszorpció”,  

„A néma gyilkos – a szén-monoxid”, 

 „Miért nevezik a szén-dioxidot mustgáznak?” 

címekkel 

 

Bemutatók készítése tudománytörténeti 

témákban  

pl. „Irinyi János és a gyufa”,  

„Haber és Bosch ammóniaszintézise”, 

„Semmelweis Ignác és a klórmeszes 

fertőtlenítés” 

 

 

 

 

 

 

A fémek legfontosabb képviselőinek 

csoportosítása különféle szempontok szerint. 

A köznapi élet szempontjából legfontosabb 

fémek. 
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Összehasonlító táblázat készítése a tanult 

fémekről, fémvegyületekről, azok 

tulajdonságairól 

Fémek reakciója oxigénnel, savakkal, vízzel, 

valamint más fémionok vizes oldatával. 

Fogalmak 

Durranógáz, szökőkút-kísérlet, jódtinktúra, allotróp módosulatok, szintézis, 

természetes és mesterséges szenek, könnyűfémek, nehézfémek, a fémek 

redukáló sora, korrózióvédelem. 

 

NAT témakör Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban  4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Érti a különbséget a tudományos és az áltudományos információk 

között. Ismeri a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás, 

reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, bizonyíthatóság). Különböző 

forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban 

mutatja be. Ismeri a természetben megtalálható legfontosabb 

nyersanyagokat. Tud példát vegyipari termék előállítására. Ismeri a 

legfontosabb ötvözeteket és érti felhasználásuk előnyeit. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Természettudományos problémamegoldó képesség fejlesztése. 

Kommunikációs készségek fejlesztése. Vitakészség fejlesztése. 

Digitális készségek fejlesztése. Tudatos fogyasztói magatartás 

kialakítása. Az egészséges életmódra nevelés. Az építőanyagok 

kémiája. A fémek előállításának módszerei. Növényvédő szerek és 

műtrágyák. Tudomány és áltudomány. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Összehasonlító táblázat készítése a 

cement, beton, üveg, mészkő, fa, acél 

legfontosabb tulajdonságainak 

bemutatására. 

 

 

 

 

 

Prezentáció készítése a hazai ipar által 

felhasznált legfontosabb ércek 

bemutatására. 

Prezentáció készítése a kedvenc 

ásványokról, illetve kőzetekről. 

 

Videofilm megtekintése a vasgyártásról. 

Az alumíniumgyártást bemutató 

animáció keresése az interneten. 

 

Ismeri a természetben megtalálható legfontosabb 

nyersanyagokat.  

Érti a mészkőalapú építőanyagok kémiai 

összetételét és átalakulásait (mészkő, égetett 

mész, oltott mész), ismeri a beton alapvető 

összetételét, előállítását és felhasználásának 

lehetőségeit. Ismeri a legfontosabb hőszigetelő 

anyagokat. 

 

Érti, hogy az ipari (vegyipari) termelés során 

különféle, akár a környezetre vagy szervezetre 

káros anyagok is keletkezhetnek, amelyek 

közömbösítése, illetve kezelése fontos feladat. 

Tudja, hogy a fémek többsége a természetben 

vegyületek formájában van jelen és ismeri a 

legfontosabb redukciós eljárásokat (szenes, 

elektrokémiai redukció) előállításukra. Ismeri a 

legfontosabb ötvözeteket, érti az ötvözetek 

felhasználásának előnyeit. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

Növényvédő szerek címkéinek 

értelmezése, a biztonságos, körültekintő 

használat fontosságának hangsúlyozása. 

Érvelő vita a műtrágyázás 

szükségességének kérdéséről. 

 

A vízlágyítás módszereinek áttekintése, 

Magyarország és Európa vízkeménységi 

térképének elemzése. 

 

Áltudományos gondolatokat tartalmazó 

termékbemutató kisvideó készítése. 

 

Ismeri a mindennapi életben előforduló 

növényvédő szerek használatának alapvető 

szabályait. Értelmezi a növényvédő szerek 

leírását, felhasználási útmutatóját. Példát mond a 

növényvédő szerekre a múltból és a jelenből 

(bordói lé, korszerű peszticidek), ismeri ezek 

hatásának elvi alapjait. 

Ismeri a legfontosabb (N-, P-, K-tartalmú) 

műtrágyák kémiai összetételét, előállítását és 

felhasználásának szükségességét. 

 

 

Fogalmak 
Mész, érc, fosszilis energiahordozók, vízkeménység, vízlágyítás, növényvédő 

szerek, műtrágya, tudomány, áltudomány. 

 

NAT témakör Környezeti kémia és környezetvédelem  5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a legfontosabb környezetszennyező forrásokat és anyagokat, 

valamint ezeknek az anyagoknak a környezetre gyakorolt hatását. 

Ismeri a zöld kémia lényegét, a környezetbarát folyamatok előtérbe 

helyezését. Ismeri a légkört érintő globális környezeti problémák 

kémiai hátterét és megoldására tett erőfeszítéseket. Ismeri a 

természetes vizek típusait. Ismeri a víztisztítás folyamatának alapvető 

lépéseit. Érti a környezetünk megóvásának jelentőségét az emberi 

civilizáció fennmaradása szempontjából. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Környezettudatos szemlélet fejlesztése. Vitakészség fejlesztése. 

Problémamegoldó készség fejlesztése. A társakkal való 

együttműködés fejlesztése. Alkotás digitális eszközökkel. 

Kommunikációs készség fejlesztése. A légkör kémiája. A természetes 

vizek kémiája. A talaj kémiája. A hulladékok. Új kihívások: ember, 

társadalom, környezet és kémia. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kiselőadás: „a XX. század nagy 

környezeti katasztrófái” címmel 

 

Információgyűjtés a zöld kémia elveivel 

kapcsolatban. 

Logikai térkép készítése a légkört 

felépítő összetevőkről és a leggyakoribb 

szennyezőkről. 

Javaslatok gyűjtése a légszennyezettség 

csökkentésével kapcsolatban. 

Kommunikációs készség fejlesztése. 

Kiselőadás keretében bemutat környezeti 

katasztrófát és a levonható tanulságokat. 

 

Tudja a légkör kémiai összetételét, a 

legfontosabb légszennyező gázokat, azok 

alapvető tulajdonságait és az általuk okozott 

környezetszennyező hatásokat.  

 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

Poszter készítése a helyi vagy regionális 

Vízmű ivóvíz-előállítási módjáról, illetve 

szennyvíztisztítási eljárásáról.  

 

Videofilm készítése „Hogyan érhető el a 

hulladékmentes élet?” címmel 

Videofilm megtekintése a hulladékok 

újra hasznosításáról. 

 

A lakóhely környezetében működő 

környezettudatos cégek, vállalatok 

meglátogatása, a látottakról prezentáció 

készítése 

 

A környezettudatosságot hangsúlyozó 

témanap vagy témahét szervezése 

Ismeri a természetes vizek típusait, azok 

legfontosabb kémiai összetevőit, példákat mond 

vízszennyező anyagokra, azok forrására, a 

szennyezés lehetséges következményeire. Ismeri 

a víztisztítás folyamatának alapvető lépéseit, 

valamint a tiszta ivóvíz előállításának módját. 

 

Ismeri az emberiség előtt álló legnagyobb 

kihívásokat, kiemelten azok kémiai 

vonatkozásaira (energiahordozók, 

környezetszennyezés, fenntarthatóság, új 

anyagok előállítása).  

 

 

Fogalmak Zöld kémia 

 

  



 

10. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

A szén egyszerű szerves vegyületei  37 óra 

Az életműködés kémiai alapjai 15 óra 

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 4 óra 

Összefoglalás, gyakorlás, értékelés 16 óra 

 

NAT témakör A szén egyszerű szerves vegyületei  37 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszerét 

(anyagszerkezet, fizikai és kémiai tulajdonságok, előfordulás, 

előállítás, felhasználás). Ismeri a szerves kémiai reakciótípusokat. A 

funkcióscsoport ismeretében következtet a szerves vegyület 

tulajdonságaira. Elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy 

szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét. Kémiai tárgyú 

információk keresésére mobiltelefonos/táblagépes applikációkat 

használ 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri a szervesvegyületeket felépítő organogén elemeket, a telített 

szénhidrogének homológ sorának felépülési elvét és fontosabb 

képviselőiket. Tudja a metán tulajdonságait. Felírja kémiai egyenlettel 

az égés, a szubsztitúció és a hőbontás folyamatát. Érti az izoméria 

jelenségét, példát mond konstitúciós izomerekre. Tisztában van a 

telítetlen szénhidrogének fogalmával. Ismeri az etén és az acetilén 

szerkezetét és tulajdonságait. Ismeri és reakcióegyenlettel leírja az 

addíciót és polimerizációt. Felismeri az aromás szerkezetet, ismeri a 

benzol molekulaszerkezetét és tulajdonságait. Példát mond 

halogéntartalmú szerves vegyületre (kloroform, vinil-klorid, freonok) 

és ismeri felhasználásukat. Felismeri a vegyületek képletében az 

oxigéntartalmú funkciós csoportokat (hidroxil- oxo- étercsoportot). 

Ismeri az alkoholok (metanol, etanol, glikol, glicerin) tulajdonságait, 

élettani hatásukat és felhasználásukat. Felismeri az aldehidcsoportot, 

ismeri a formaldehid tulajdonságait, az aldehidek kimutatásának 

módját Felismeri a ketocsoportot, ismeri az aceton tulajdonságait, 

használatát. Ismeri a karboxil- és észtercsoportot, a fontosabb 

karbonsavak (hangyasav, ecetsav, zsírsavak) szerkezetét és lényeges 

tulajdonságait. Tudja, hogy a zsírok, olajok, foszfatidok, viaszok az 

észterek csoportjába tartoznak. Szerkezetük alapján felismeri az 

aminok és amidok egyszerűbb képviselőit. Ismeri az amino- és 

amidcsoportot. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A szerves kémia kialakulása, tárgya 

Lavoisier, Berzelius, Wöhler munkássága. 

A szerves (organogén) kémia a 

szénvegyületek kémiája.  

 

A szénvegyületek csoportosítása 

szénhidrogének, heteroatomos 

szénvegyületek;  

telített, telítetlen,   

nyílt és zárt láncú szénvegyületek; 

Konstitúció, egyszerűsített konstitúciós 

képlet 

Konformáció, konformációs izomerek 

Az izomerek.  

 

Telített szénhidrogének – Alkánok 

Metán és tulajdonságai. Szubsztitúció. 

Normál és elágazó láncú alkánok, 

cikloalkánok. Alkilcsoport, homológsor. 

Szénatomok rendűsége. 

A földgáz és a kőolaj feldolgozása, a 

frakcionált desztilláció, petrolkémia. 

Krakkolás 

 

Telítetlen szénhidrogének – Alkének, 

Alkinek 

Alkének elnevezése, geometriai izoméria 

(cisz/transz).  

Markovnyikov-szabály. Jellemző reakciójuk 

az addíció és polimerizáció (vinil csoport). 

Konjugált kettőskötések, butadién és 

izoprén. Kaucsuk, latex, vulkanizálás, 

ebonit, műkaucsuk, műgumi. 

 

Aromás szénhidrogének – Arének 

Benzol és származékai (toluol, xilol, sztirol, 

naftalin) Az aromás jelző, delokalizált π-

elektronszextett. Szubsztitúciós reakciók 

(halogénezés, nitrálás), nitrocsoport  

 

Halogénezett szénhidrogének 

Alkil-halogenidek előállítása. Elimináció, 

Zajcev-szabály. 

 

Logikai térkép készítése a tanult 

szénhidrogének áttekintésére. 

 

Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

 

Információk keresése, megosztása digitális 

eszközzel. 

Tapasztalati képlet, összegképlet, szerkezeti 

képlet.  

 

 

 

 

 

Pálcikamodell használata egyszerű 

konstitúciós izomer vegyületek 

molekulaszerkezetének a modellezésére. 

Szerkezeti képletek felírása. 

 

A molekulaszerkezet és a tulajdonságok közti 

kapcsolat elemzése. Összefüggések keresése 

a homológ sor tagjainak moláris tömege, 

molekula polaritása és oldhatósága, 

halmazállapota, olvadás- és forráspontja 

között.  

Kiselőadás, prezentáció készítése:  

Metán és a sújtólégrobbanás. 

A benzin oktánszáma, a dízelolaj cetánszáma. 

 

Az etén (etilén) és az etin (acetilén) 

jellemzőinek anyagszerkezeti magyarázata 

(PE, PP, PS, PVC). 

 

Kiselőadás, prezentáció készítése:  

Polietilén (nagy és kis sűrűségű) 

felhasználása.  

Davy-lámpa története, működése. 

 

Értse a telített és telítetlen szénhidrogének 

közti szerkezeti és kémiai különbségeket. 

 

A benzol, a naftalin jellemzőinek 

anyagszerkezeti magyarázata. Kekulé álma. 

A mérgező hatás tudatosítása. 

 

 

Információgyűjtés, prezentáció a halogénezett 

szénvegyületek (kloroform, freon-12, szén-

tetraklorid, etil-klorid, vinil-klorid, 

triklóretilén, tetrafluoretilén) gyakorlati 

jelentőségéről, felhasználásáról, élettani és 

környezetvédelmi vonatkozásairól. 



 

Hidroxivegyületek, éterek, oxovegyületek 

Alkoholok elnevezése, értékűsége, 

rendűsége. Metanol, etil-alkohol, glikol, 

glicerin, glicerin-trinitrát tulajdonságai. Mit 

tartalmaz a fagyálló, a hidratáló krém? 

Novabor, rézeleje. Médiatartalmak keresése 

alkoholok okozta mérgezéssel kapcsolatban.  

Fenolok: fenol (karbolsav), mint konzerváló 

anyag; fehérjéket koagulálásra készteti. 

Éterek: elnevezés, molekulaszerkezet, 

szimmetrikus éter előállítása; dietil-éter 

tulajdonságai, felhasználása. 

Aldehidek, ketonok: alkanal - formilcsoport 

és alkanon - karbonilcsoport. Formaldehid, 

acetaldehid, az ezüsttükörpróba. Az aceton, 

mint oldószer. Elsőrendű alkoholok 

oxidációja aldehidet, másodrendű alkoholok 

oxidációja ketont eredményez. 

 

Karbonsavak és észterek 

Karbonsavak (alkánsavak): karboxilcsoport, 

összetett funkcióscsoport, zsírsav, 

savmaradék (alkanoát), dimerizáció. 

Hangyasav, ecetsav, palmitinsav, 

sztearinsav akrilsav, olajsav, benzoesav, 

oxálsav, borostyánkősav, adipinsav 

(nejlon). Hidroxi- és oxokarbonsavak: 

tejsav, borkősav, citromsav, szalicilsav 

Észterek karbonsavészterek, észtercsoport, 

szervetlensav-észterek, elszappanosítás. 

Gyümölcsészterek, telítetlen észterek, 

viaszok. Trigliceridek, észteresítő savak, 

zsírok és olajok, katalitikus hidrogénezés 

(olajkeményítés), margarin. Gliceridek 

(zsírok és olajok) lúgos hidrolízise, 

szappanok, micella, felületaktív anyag, 

szintetikus mosószerek. 

A mesterséges felületaktív anyagok és a 

vizek foszfátszennyeződése közötti 

kapcsolat felderítése – szakirodalom 

keresése. 

 

Nitrogén-tartalmú szerves vegyületek: 

aminok és amidok 

Aminok: ammónia származékai. Elnevezés; 

rendűség. Aminocsoport, iminocsoport, 

alkil- és aril-aminok bázisossága, sóképzés.  

Nitrogén-tartalmú heterociklusok: piridin, 

pirimidin, pirrol, imidazol, purin, sav-bázis 

 

Ismerje az oxigénatom lehetséges beépülését 

a szénláncba, funkciós csoportnak 

megfelelően különböztesse meg az alkoholt, 

étert, aldehidet, ketont. 

A megismert anyagok jellemzőinek 

anyagszerkezeti magyarázata. Az 

alkoholfogyasztás károsító hatásainak 

megértése, véralkoholszint.  A másnaposság 

kémiai oka.  

 

Egyszerű kísérletek elvégzése etanollal, 

éterrel. A tanult anyagok előnyös és káros 

tulajdonságainak ismerete. 

 

A formilcsoport kimutatása: Tollens-próba, 

Fehling-reakció. Az alkoholok oxidációja 

során keletkezett vegyületek. 

 

 

 

 

Az ecetsav biológiai szerepe. A cukor 

lebontása (piroszőlősav). Izomlázat okozó 

tejsav (probiotikumok). A jégecet. A kovász 

és a kenyérsütés. 

Információgyűjtés a környezetünkben és 

szervezetünkben megtalálható szerves 

savakról, azok jelentőségéről. 

 

Észterképződés alkoholból vízkilépéssel. A 

gyümölcsészterek a gyümölcsök illat- és 

aroma anyagai. Miért nincs olvadáspontja a 

zsírnak? Hogyan lesz a zsírból szappan? 

Egyszerű kísérletek mosószerek, szappanok 

habzásával kapcsolatban. A mosószer 

összetevőinek megismerése az egyes 

összetevők szerepének felderítése, indoklása. 

 

Az oxidáció-redukció értelmezése az 

oxigéntartalmú szerves vegyületek csoportjai 

között 

 

Enzimhiányos betegségben szenvedő 

emberek, halszagú emberek. Annak 

meglátása, hogy a nitrogénkörforgás 

soktényezős, érzékeny folyamat.  

A kábítószerek (ópiátok, amfetaminok, 

kokain, kannabiszok, LSD, dizájner drogok) 

hatása, története, testi függőség jelei. 



 

jellegük. Drog szó jelentése, legális drogok 

energiaital, koffein, nikotin).  

 

Amidok: amidcsoport elektronszerkezete, 

elnevezés (alkánamid) 

rendűség, előállítás, oxigén-bázisok, 

savasság, karbamid. 

A drogfogyasztás károsító hatásainak 

megértése. A függőségek okainak, 

elkerülésének felismerése. 

 

Kiselőadás: A penicillin felfedezése. A B1-

vitamin. Milyen tudománytörténeti 

eseményben játszott szerepet a karbamid? 

Fogalmak 

funkciós csoport, homológ sor, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves 

reakciótípusok, izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, heteroatomok, 

alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, karbonsavak, észterek, aminok, amidok 

 

NAT témakör Az életműködés kémiai alapjai  15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek építőelemeit. 

Tud példát mondani a lipidek csoportjába tartozó vegyületekre. Ismeri 

a szénhidrátok legalapvetőbb csoportjait (egyszerű-, kettős-, összetett), 

köznapi tulajdonságaikat és felhasználásukat. Tudja, hogy a keményítő 

a növényekben tápanyagraktár, a cellulóz vázanyag, a fehérjék 

építőkövei az aminosavak. 

Elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás 

alapján, és értékeli azok eredményét. Kémiai tárgyú információk 

keresésére mobiltelefonos/táblagépes applikációkat használ.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri a lipid gyűjtőnevet és tudja, hogy ebbe a csoportba hasonló 

oldhatósági tulajdonságokkal rendelkező vegyületek tartoznak. 

Felismeri a lipidek legfontosabb képviselőit a szerkezeti képlet 

alapján. Érti a lipidek szerepét az élőszervezetben. Tud példát mondani 

szénhidrátra, ismeri a szőlőcukor képletét és a szerkezet – tulajdonság 

összefüggéseit tudja. Ismeri a keményitő és a cellulóz szerkezetét, 

tulajdonságait, valamint szerepüket a szervezetben és a táplálékaink 

között. Ismeri az aminosavak általános szerkezetét, legfontosabb 

tulajdonságait. Ismeri a fehérjék kicsapódásának módjait és ennek 

jelentőségét a mérgezések kapcsán. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szénhidrátok – Szacharidok 

Mono-, di-, poliszacharidok  

aldózok, ketózok 

Szőlőcukor - glükóz, aldohexóz, 

glikozidos hidroxilcsoport, axiális és 

ekvatoriális helyzet, D- és L-sorozat, α- 

és β-helyzet, fotoszintézis.  

Pentózok: ribóz, 2-dezoxiribóz; hexózok: 

gyümölcscukor (fruktóz).  

Diszacharidok: glikozidkötés, maltóz, 

cellobióz, szacharóz, laktóz 

Miért szénhidrátok? Tápanyagok kémiai 

összetétele. Élelmiszerek szénhidráttartalma. 

 

Térizomerek és a királis szénatomok számának 

kapcsolata. 

 

Aldehidcsoportot tartalmazó szénhidrátok 

kimutatása ezüsttükörpróbával. 

Cukorgyártás, mesterséges édesítőszerek. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

redukáló hatás 

Poliszacharidok: cellulóz, rostok, papír, 

keményítő, amilopektin, 

amilózmolekulák, hélix-konformáció 

 

Aminosavak: aminokarbonsavak, α-

aminosav, ikerionos szerkezet, amfotéria, 

fehéjreeredetű aminosavak 

csoportosítása. 

 

Nukleotidok, nukleinsavak: DNS, RNS, 

pirimidinbázis, purinbázis, nukleotid  

polinukleotidlánc, cukor-foszfát-láncolat, 

kettős hélix, bázispárok, a sejtek 

önreprodukciója 

 

Fehérjék: peptidkötés, polipeptid, 

polipeptidlánc, poliglicin, amino- és 

karboxilláncvég, elsődleges szerkezet, 

protein, koaguláció, denaturáció, spirális 

szerkezet (α-hélix), redőzött (β-lánc) 

A maltóz és cellobióz eltérő tulajdonságainak 

oka a kétféle glükózegység szerkezetében 

keresendő. 

Keményítő kimutatása. A kék színreakció 

magyarázata. Csiriz készítése. Poliszacharidok 

gyakorlati jelentőségei. 

Kiselőadás: A papír története. Papírgyártás. 

 

 

 

 

 

Tanulói kísérlet végzése: fehérjék kicsapása 

mechanikai hatással, hővel, savval 

(xantoprotein), könnyű- és nehézfémsókkal 

(biuret-reakció).  

 

Fehérje szerkezeti modelljének vizsgálata. A 

(bio) katalizátorok szerepének részecskeszintű 

magyarázata. A denaturáció következményeinek 

magyarázata élő szervezetekben. 

 

 

 

Fogalmak 
Lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, kondenzáció, hidrolízis, aminosav, 

polipeptid, fehérjék szerkezete. 

 

NAT témakör Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban  4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a természetben megtalálható legfontosabb nyersanyagokat. 

Példát mond vegyipari termék előállítására, bioüzemanyagra. Ismeri a 

műanyagok csoportosításának lehetőségeit, hővel szembeni 

viselkedését, felhasználásuk előnyeit és hátrányait. Ismeri az 

élelmiszerek összetevőit, példát mond egyes összetevők kimutatására. 

Tisztában van a gyógyszer, méreg, drog, alkohol fogalmával. 

Megkülönbözteti a mosó-, tisztító- és fertőtlenítőszereket. Ismeri a 

szappan összetételét és a szappangyártás módját, a hypo kémiai 

összetételét és felhasználási módját. Felismeri az áltudományosságra 

utaló jeleket. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Természettudományos problémamegoldó képesség fejlesztése. 

Kommunikációs készségek fejlesztése. Vitakészség fejlesztése. 

Digitális készségek fejlesztése. Tudatos fogyasztói magatartás 

kialakítása. Az egészséges életmódra nevelés. A kőolaj feldolgozása. 

Műanyagok. Élelmiszereink és összetevőik. Gyógyszerek, drogok, 

doppingszerek. Veszélyes anyagok, mérgek, mérgezések. Mosó-, 

tisztító- és fertőtlenítőszerek. Tudomány és áltudomány. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Videofilm megtekintése a hazai 

kőolajfeldolgozásról. 

Kiselőadás a különböző kőolajpárlatok 

felhasználásának lehetőségeiről. 

Információgyűjtés a motorbenzin 

összetételéről, az adalékanyagokról, az 

oktánszám növelésének lehetőségéről és 

korlátairól. Kiselőadás a vegyipari 

benzin további feldolgozásáról, a 

pirolízisről, a polietilén, polipropilén, 

polibutadién gyártásáról. 

 

Érvelő vita a műanyagok 

felhasználásának előnyeiről és 

hátrányairól. 

Ötletek gyűjtése, miként csökkenthető a 

mindennapi életünk során használt 

műanyag termékek mennyisége. 

Információgyűjtés a lebomló 

műanyagokkal kapcsolatban. 

Celofán, polietilén, polipropilén, 

polisztirol, PVC, PET, nylon vizsgálata 

(hő hatására mutatott változás, 

oldhatóság, sűrűség), a vizsgálatok 

mozgóképes dokumentálása, a 

tapasztalatok táblázatban történő 

összehasonlítása. 

 

Prezentációkészítés az E-számokkal 

kapcsolatban. 

 

Beszélgetés a gyógyszerek lejárati ideje 

betartásának fontosságáról, a lehetséges 

veszélyek áttekintése. 

Kiselőadás a gyógyszerkutatás és -

fejlesztés folyamatáról, illetve Richter 

Gedeon munkásságáról. 

Érvelő vita a homeopátiás szerek 

alkalmazása mellett és ellen. 

Ismeri a fosszilis energiahordozók fogalmát és 

azok legfontosabb képviselőit. 

Érti a kőolaj ipari lepárlásának elvét, ismeri a 

legfontosabb párlatok nevét, összetételét és 

felhasználási lehetőségeit. Példát mond 

motorhajtó anyagokra, bioüzemanyagra. 

 

 

 

 

 

 

Ismeri a műanyag fogalmát és a műanyagok 

csoportosításának lehetőségeit eredetük, illetve 

hővel szemben mutatott viselkedésük alapján. 

Példákat mond műanyagokra a környezetéből, 

érti azok felhasználásának előnyeit. Ismeri a 

polimerizáció fogalmát, példát ad monomerekre 

és polimerekre. Ismeri a műanyagok 

felhasználásának előnyeit és hátrányait, 

környezetre gyakorolt hatásukat. 

 

 

Ismeri az élelmiszereink legfontosabb 

összetevőinek (szénhidrátok, fehérjék, zsírok és 

olajok) molekulaszerkezetét és tulajdonságait. 

Példát mond fehérjék, redukáló cukrok, 

keményítő kimutatására. Ismeri a legfontosabb 

élelmiszeradalék-csoportokat, alapvető szinten 

értelmezi egy élelmiszer-tájékoztató címkéjét. 

 

Ismeri a leggyakrabban használt élvezeti szerek 

(szeszes italok, dohánytermékek, kávé, 

energiaitalok, drogok) hatóanyagát, és 

használatának veszélyeit Érti a drogok 

használatával kapcsolatos problémákat. Ismeri a 

doppingszer fogalmát, a gyógyszerek fontosabb 

csoportjait hatásuk alapján. Alapvető szinten 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

Bemutató készítése a legismertebb 

kábítószerek fizikai és pszichés hatásáról, 

a doppingszerek rövid és hosszú távú 

hatásairól és mellékhatásairól. 

 

Kiselőadás „Mérgezések régen és ma” 

(pl. a tiszazugi mérgezés, polóniumos 

mérgezés) címmel. 

 

Áltudományos cikk írása egy kitalált 

termékkel kapcsolatban. 

értelmezi a gyógyszerek mellékelt 

betegtájékoztatóját. 

 

Látja az áltudományos megközelítés lényegét 

(feltételezés, szubjektivitás, bizonyítatlanság), 

felismeri az áltudományosságra utaló 

legfontosabb jeleket. 

Az ismeretein alapuló tudatos vásárlással és 

tudatos életvitellel képes a környezetének 

megóvására; 

Fogalmak 
Fosszilis energiahordozók, természetes és mesterséges alapú műanyag, mérgező 

anyag, tudomány, áltudomány. 

 

  



 

Földrajz  

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma   

9. évfolyam 2  72  

10. évfolyam 2  72  

9. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 12 óra 

A kőzetburok 18 óra 

A légkör 14 óra 

A vízburok 13 óra 

A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 15 óra 

 

 

NAT témakör Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Tudatosan használja a földrajzi és a kozmikus térben való tájékozódást 

segítő hagyományos és digitális eszközöket, ismeri a légi- és 

űrfelvételek sajátosságait, alkalmazási területeit; 

Térszemlélettel rendelkezik a csillagászati és a földrajzi térben 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit, elhelyezi a Földet a 

Világegyetemben és a Naprendszerben; 

Ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait, valamint ezek 

következményeit, összefüggéseit; 

Értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi 

hatásait; 

Egyszerű csillagászati és időszámítással kapcsolatos feladatokat, 

számításokat végez; 

Problémaközpontú feladatokat old meg, környezeti változásokat 

hasonlít össze térképek és légi- vagy űrfelvételek párhuzamos 

használatával. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

– A különböző léptékű és típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlításával, 

valamint a segítségükkel történő környezeti változások megfigyelésével és elemzésével az 

analizáló és szintetizáló, valamint a problémaközpontú gondolkodás fejlesztése 

– A témakörhöz kapcsolódó online, szabad felhasználású szoftverek órai, frontális vagy 

csoportmunka keretek között és önálló munkában történő alkalmazásával a digitális 

kompetencia és a szociális készségek fejlesztése 

– A földrajzi térben való tájékozódás fejlesztése a különböző léptékű és típusú térképek 

és műholdfelvételek alkalmazásával 

– A műholdfelvételek, a GPS online alkalmazása kapcsán a digitális kompetencia 

fejlesztése 

– A csillagászati és időszámítási feladatok elvégzésével a matematikai és logikai 

gondolkodás fejlesztése 

A Világegyetem és a Naprendszer jellemzőinek ismeretével és összehasonlításával a 

rendszerben és összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése 

A naptevékenység és a Föld mozgásainak részletes ismerete révén az analizáló és 

szintetizáló gondolkodás fejlesztése 

A csillagászattal kapcsolatos újdonságok (cikkek, hírek) önálló feldolgozása kapcsán az 

értékelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése 

 

A Föld helye a Naprendszerben, a Föld mozgásai és ennek földrajzi következményei 

A Naprendszer bolygótípusainak általános jellemzése, összehasonlítása a Föld egyedi 

jellemvonásainak kiemelésével 

A naptevékenység földi hatásai, a napenergia hasznosítási lehetőségei 

Mesterséges égitestek (műholdak) szerepe a mindennapi életben 

Időbeli léptékek a földrajzban: földtörténeti idő, az évi és napi időszámítás 

Fogalmak 

Naprendszer, Világegyetem, Tejútrendszer, csillag, Föld-típusú bolygó 

(kőzetbolygó), Jupiter-típusú bolygó (gázbolygó), holdfázisok, nap- és 

holdfogyatkozás, naptevékenység, napenergia, helymeghatározás, helyi 

idő, zónaidő, időzóna 

 



 

NAT témakör A kőzetburok 18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a Föld felépítésének törvényszerűségeit; 

Párhuzamot tud vonni a jelenlegi és múltbeli földrajzi folyamatok 

között; 

Ismeri a kőzetburok folyamataihoz kapcsolódó földtani veszélyek 

okait, következményeit, tér- és időbeli jellemzőit, illetve elemzi az 

alkalmazkodási, kármegelőzési lehetőségeket; 

Érti a különböző kőzettani felépítésű területek eltérő környezeti 

érzékenysége, terhelhetősége közti összefüggéseket. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Összefüggéseiben mutatja be a lemeztektonika és az azt kísérő 

jelenségek (földrengések, vulkanizmus, hegységképződés) kapcsolatát, 

térbeliségét, illetve magyarázza a kőzetlemezmozgások lokális és az 

adott helyen túlmutató globális hatásait; 

Felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni 

azok gazdasági és mindennapi életben való hasznosítására 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A földtani folyamatok, kockázatok és veszélyek ismeretével a problémamegoldó, analizáló 

és szintetizáló gondolkodás fejlesztése 

A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásainak és alkalmazási módjainak ismeretével a 

földrajzi térszemlélet, a rendszerben való gondolkodás és a környezettudatos, 

fenntarthatóságra törekvő magatartás fejlesztése 

A lemeztektonika folyamatát bemutató ábrák, modellek és animációk elemzésével az 

ábraelemző képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése 

A földrengések folyamatát (okai, következményei, kármegelőzési lehetőségek) bemutató 

forrásszövegek feldolgozásával a szövegértési és -elemző képesség, valamint a mérlegelő 

gondolkodás és véleményalkotás fejlesztése 

 

A Föld felépítésének törvényszerűségei 

Lemeztektonika és az azt kísérő folyamatok (földrengések, vulkanizmus, hegységképződés), 

összefüggéseik 

A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásai és alkalmazkodási stratégiák (geotermikus 

energia hasznosítása, földtani kockázatok és veszélyek) 

Alapvető ásványok és kőzetek felismerése, egyszerű vizsgálata és gazdasági hasznosításaik, 

a bányászott nyersanyagok 21. századi hasznosítási trendjei 

Fogalmak 

geoszféra, geotermikus energia, kőzetlemez, lemeztektonika, 

hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, magma, láva, vulkáni 

utóműködés, földkéreg, földköpeny, földmag, kőzetburok, mélytengeri 

árok, óceánközépi hátság, gyűrődés, vetődés, hegységrendszer, cunami, 

ásvány, magmás, üledékes, átalakult kőzet, ásványi nyersanyag, érc, 

homok, lösz, mészkő, bazalt, gránit, homokkő, kvarc, kalcit, kősó, lignit, 

kőszén, kőolaj, földgáz, bauxit 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Ausztrál–Indiai-lemez, Csendes-

óceáni-lemez, Dél-amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-

lemez, Fülöp-lemez (Filippínó-lemez), Nasca-lemez (Nazca-lemez); 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Japán-árok, Mariana-árok; Eurázsiai-hegységrendszer, Kaledóniai-

hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer, Variszkuszi-

hegységrendszer; 

Etna, Mount St. Helens, Popocatépetl, Vezúv 

 

 

NAT témakör A légkör 14 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a légkör szerkezetét, fizikai és kémiai jellemzőit, magyarázza az 

ezekben bekövetkező változások mindennapi életre gyakorolt hatását; 

Megnevezi a légkör legfőbb szennyező forrásait és a szennyeződés 

következményeit, érti a lokálisan ható légszennyező folyamatok 

globális következményeit 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Összefüggéseiben mutatja be a légköri folyamatokat és jelenségeket, 

illetve összekapcsolja ezeket az időjárás alakulásával; 

Időjárási térképeket és előrejelzéseket értelmez, egyszerű 

prognózisokat készít;  

Felismeri a szélsőséges időjárási helyzeteket, és tud a helyzetnek 

megfelelően cselekedni; 

A légkör globális változásaival foglalkozó forrásokat elemez, érveken 

alapuló véleményt fogalmaz meg a témával összefüggésben; 

Magyarázza az éghajlatváltozás okait, valamint helyi, regionális, 

globális következményeit 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az időjárás és az éghajlat közti különbségek és jellemzőik ismeretével a logikai és a 

rendszerben való gondolkodás fejlesztése  

Az időjárás témaköréhez kapcsolódó műholdfelvételek online alkalmazása kapcsán a 

digitális kompetencia fejlesztése 

A légkör témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésének, adott szempontok 

szerinti megfigyelésének és értelmezésének fejlesztése  

Az éghajlatváltozás globális és lokális okainak, következményeinek, mérséklési és 

alkalmazási stratégiáinak ismeretével a rendszerben való gondolkodás, az egyéni és 

közösségi felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás, 

valamint a felelős döntéshozatal fejlesztése 

Az éghajlatváltozással (okai, következményei, mérséklési stratégiák) kapcsolatos, 

hagyományos és online forrásszövegek elemzése és szóbeli értékelése kapcsán a 

szövegértési, kommunikációs és digitális kompetencia fejlesztése 

 

A légkör szerkezete, fizikai és kémiai jellemzői 

A levegő felmelegedése és az azt befolyásoló tényezők  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Légköri folyamatok és jelenségek (felhő- és csapadékképződés, légköri képződmények: 

ciklon, anticiklon, trópusi ciklonok, időjárási frontok) 

A légköri folyamatok mint megújuló energiaforrások 

Időjárási szélsőségek felismerése (pl.: tornádó, jégeső, aszály) 

Időjárási jelenségek értelmezése (pl.: időjárás-jelentések) 

Földi légkörzés, monszunszelek 

A légkör globális változásai és problémái (ózonréteg elvékonyodása, savas esők, 

éghajlatváltozás, szmog): okok és következmények 

Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon, mérséklési és alkalmazkodási 

stratégiák 

Fogalmak 

troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás, üvegházgázok, izoterma, izobár, 

szél, ózonréteg, melegfront, hidegfront, ciklon, anticiklon, felhő- és 

csapadékképződés, csapadékfajták, időjárás-előrejelzés, globális 

felmelegedés, passzátszél, nyugati(as) szél, sarki szél, tájfun, 

monszunszél, savas eső, tornádó, hurrikán, aszály, napenergia, 

szélenergia 

 

NAT témakör A vízburok 13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit, a 

mennyiségi és minőségi viszonyaikat befolyásoló tényezőket, a 

víztípusok közötti összefüggéseket; 

Igazolja a felszíni és felszín alatti vizek egyre fontosabbá váló 

erőforrásszerepét és gazdasági vonatkozásait, bizonyítja a víz 

társadalmi folyamatokat befolyásoló természetét, védelmének 

szükségességét. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

Ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek okait, és reálisan 

számol a várható következményekkel; 

Tudatában van a személyes szerepvállalások értékének a globális 

vízgazdálkodás és éghajlatváltozás rendszerében. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A vízburok témakörével kapcsolatos ismeretek mindennapi életben történő alkalmazásának 

erősítése, ezáltal az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és fenntartható 

szemléletű magatartás, valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése  

A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok 

szerinti megfigyelésével és értelmezésével a levegőburok és a vízburok összefüggéseinek 

igazolása, ezáltal a rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése kapcsán 

a mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése  

 

A Föld vízkészlete, a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe 

(ivóvízkészlet, vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció) 

A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz), a vízkészlet mennyiségi és 

minőségi védelme 

Fogalmak 

tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, artézi 

víz, hévíz, ásványvíz, belvíz, tó, fertő, mocsár, láp, hullámzás, 

tengerjárás, tengeráramlás, deltatorkolat, tölcsértorkolat, vízgyűjtő, 

vízválasztó, vízhozam, vízállás, vízjárás, árvíz, holtág, öntözővíz, ivóvíz, 

ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger 

Adriai-tenger, Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-

tenger, Japán-tenger, Karib (Antilla)-tenger, Kaszpi-tenger, La Manche, 

Mexikói-öböl, Perzsa (Arab)-öböl, Vörös-tenger 

Aral-tó, Bajkál-tó, Balaton, Boden-tó, Csád-tó, Fertő, Garda-tó, Genfi-tó, 

Gyilkos-tó, Hévízi-tó, Holt-tenger, Ladoga-tó, Nagy-tavak, Szelidi-tó, 

Szent Anna-tó, Tanganyika-tó, Tisza-tó, Velencei-tó, Viktória-tó 

Boszporusz, Duna–Majna–Rajna vízi út, Niagara-vízesés, Panama-

csatorna, Szuezi-csatorna 

Amazonas, Colorado, Duna, Elba, Jangce, Kongó, Mississippi, Ob, Pó, 

Rajna, Sárga-folyó, Temze, Volga   

Észak-atlanti áramlás, Golf-áramlás, Labrador-áramlás, Humboldt-

áramlás 

 

 

NAT témakör A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban mutatja be a földrajzi 

övezetesség rendszerének egyes elemeit, a természeti jellemzők 

társadalmi-gazdasági vonatkozásait; 

Összefüggéseiben mutatja be a talajképződés folyamatát, tájékozott a 

talajok gazdasági jelentőségével kapcsolatos kérdésekben, ismeri 

Magyarország fontosabb talajtípusait; 

Bemutatja a felszínformálás többtényezős összefüggéseit, ismeri és 

felismeri a különböző felszínformáló folyamatokhoz (szél, víz, jég) és 

kőzettípusokhoz kapcsolódóan kialakuló, felszíni és felszín alatti 

formakincset 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

Érti az ember környezetátalakító szerepét, ember és környezete 

kapcsolatrendszerét, illetve példák alapján igazolja az egyes geoszférák 

folyamatainak, jelenségeinek gazdasági következményeit, 

összefüggéseit;  

Felismeri a történelmi és a földtörténeti idő eltérő nagyságrendjét, 

ismeri a geoszférák fejlődésének időbeli szakaszait, meghatározó 

jelentőségű eseményeit 

 



 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A geoszférák egymással kölcsönösen összefüggő folyamatainak komplex elemzésével a 

rendszerben történő gondolkodás, az analizáló, szintetizáló és logikai gondolkodás 

fejlesztése 

A geoszférák közötti kölcsönhatások kiemelésével a geoszférák fejlődésének időbeli 

szakaszaihoz kötődő, meghatározó jelentőségű földtörténeti események bemutatása 

A természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatásának ismerete által a környezettudatos és 

fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése 

Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek 

reális értékelésének kialakítása 

Egyszerű talajtani kísérletek elvégzésével, értelmezésével és a geoszférák rendszerébe 

történő illesztésével a logikus és rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

 

A talajképződés az éghajlati, hidrológiai, földtani és domborzati tényezők kölcsönhatásának 

tükrében 

A talajok gazdasági jelentősége, talajpusztulás és talajvédelem 

A külső erők felszínformálása (víz, szél, jég) 

Az ember felszínformáló tevékenysége 

Egyes kőzettípusokhoz kapcsolódó felszínformáló folyamatok 

Karsztosodás, a karsztterületek környezeti és turisztikai jelentősége 

A földrajzi övezetesség: a tipikus éghajlati övek elhelyezkedése, jellemző tulajdonságai, 

függőleges övezetességű területek 

A természeti és társadalmi környezet jellemző kölcsönhatásai az egyes földrajzi övezetekben 

Fogalmak 

földtörténeti idő, kormeghatározás, jégkorszak, külső erők, belső erők, 

aprózódás, mállás, zonális talaj, azonális talaj, humusz, talajszennyezés, 

talajerózió, magas part, lapos part, turzás, lagúna, meder, 

hordalékszállítás, sodorvonal, szurdok, sziget, zátony, árvízvédelem, 

villámáradás, karsztjelenség, karsztformák, gleccser, jégtakaró, moréna, 

fjord, erdőhatár, hóhatár, szoláris és valódi éghajlati övezetesség, 

függőleges övezetesség 

 

 

  



 

10. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 14 óra 

A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 23 óra 

Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 12 óra 

A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 10 óra 

Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái 13 óra 

 

 

NAT témakör 
Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. 

században 
14 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Bemutatja a népességszám-változás időbeli és területi különbségeit, 

ismerteti okait és következményeit, összefüggését a fiatalodó és az 

öregedő társadalmak jellemző folyamataival és problémáival; 

Különböző szempontok alapján csoportosítja és jellemzi az egyes 

településtípusokat, bemutatja szerepkörük és szerkezetük változásait;  

Érti és követi a lakóhelye környékén zajló település- és területfejlődési, 

valamint demográfiai folyamatokat. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Különböző népességi, társadalmi és kulturális jellemzők alapján 

bemutat egy kontinenst, országot, országcsoportot. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Aktuális demográfiai adatok elemzésével és összehasonlításával a matematikai és logikai, 

valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

Aktuális hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás és a 

vitakultúra fejlesztése 

A demográfiai szakaszok (átmenetek) jellemzői, a népességszám és a korösszetétel 

társadalmi-gazdasági következményeinek elemzésével a problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – pl. elvándorlás, városba áramlás, 

migráció – térbeli vonatkozásai, ezek okainak és összefüggéseinek feltárása 

A világ nyelvi, vallási és kulturális sokszínűsége – a kulturális identitás és a kulturális 

globalizáció földrajzi összefüggései 

A településtípusok szerepének, jellemzőinek átalakulása – tanya (farm), falu, város 

kapcsolatrendszerének bemutatása 

A 21. századi nagyvárosi élet ellentmondásai 

A Föld népességszámának növekedéséből, a területi különbségekből adódó globális 

problémák bemutatása, a kedvezőtlen következmények mérséklési lehetőségeinek feltárása  

A nagyvárosok növekedésének környezeti következményei, a környezetkárosítás 

mérséklésének lehetőségei, a problémák feltárásával a felelős környezeti szemlélet erősítése 

Nyitottság az egyes térségek demográfiai eredetű problémáinak megismerése iránt, felelős és 

tényeken alapuló véleményalkotás 

Fogalmak 

a népesedési átmenet szakaszai, természetes szaporodás, 

népességrobbanás, népsűrűség, korfa, korszerkezet, világvallás, 

világnyelv, tanya, farm, falu, város, agglomeráció, világváros (globális 

város), urbanizáció (városodás, városiasodás), technopolisz, 

városszerkezet 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK  

BosWash megalopolisz, Jeruzsálem, Mekka, Vatikán 

 

NAT témakör A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 23 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismerteti a gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők 

szerepének átalakulását, bemutatja az egyes gazdasági ágazatok 

jellemzőit, értelmezi a gazdasági szerkezetváltás folyamatát; 

Megnevezi és értékeli a gazdasági integrációk és a regionális 

együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezőket; 

Ismerteti a világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló 

nemzetközi szervezetek, együttműködések legfontosabb jellemzőit 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

Értelmezi és értékeli a társadalmi-gazdasági fejlettség 

összehasonlítására alkalmas mutatók adatait, a társadalmi-gazdasági 

fejlettség területi különbségeit a Föld különböző térségeiben;  

Értékeli az eltérő adottságok, erőforrások szerepét a társadalmi-

gazdasági fejlődésben; 

Modellezi a piacgazdaság működését; 

Megnevezi a világgazdaság működése szempontjából tipikus 

térségeket, országokat;  

Összehasonlítja az európai, ázsiai és amerikai erőterek gazdaságilag 

meghatározó jelentőségű országainak, országcsoportjainak szerepét, 

illetve azok változását a globális világban; 

Összefüggéseiben mutatja be a perifériatérség társadalmi-gazdasági 

fejlődésének jellemző vonásait, a felzárkózás lehetőségeit;  

Ismerteti az Európai Unió működésének földrajzi alapjait, példák 

segítségével bemutatja az Európai Unión belüli társadalmi-gazdasági 

fejlettségbeli különbségeket, és megnevezi a felzárkózást segítő 

eszközöket;  

Értelmezi a globalizáció fogalmát, a globális világ kialakulásának és 

működésének feltételeit, jellemző vonásait; 

Példák alapján bemutatja a globalizáció társadalmi-gazdasági és 

környezeti következményeit, mindennapi életünkre gyakorolt hatását. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlításával, a fejlettség területi különbségeinek 

elemzésével földrajzi problémák iránti érzékenység kialakítása, az azokra történő reflektálás 

képességének fejlesztése 

A Föld különböző térségeiben kialakult eltérő társadalmi-gazdasági fejlettség okainak 

elemzése alapján az értékelő gondolkodás fejlesztése 

A gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők változó szerepének, a gazdaság 

gyors térbeli átalakulásának bemutatásával a komplex gondolkodás képességének fejlesztése 

A gazdasági szektorok világgazdaságban betöltött szerepének bemutatásával a 

komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése 

A piacgazdaság kialakulásának és működésének bemutatásával a mindennapi életben 

hasznosítható gazdasági, pénzügyi és vállalkozói ismeretek és képességek kialakítása és 

fejlesztése 

A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó 

tényezők elemzésével az összefüggésekben gondolkodás képességének fejlesztése 

A nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okok és következmények értelmezésével a 

komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése 

A globális világ kialakulásának és működésének feltételei, jellemző vonásai 

A globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti következményeinek, mindennapi 

életünkre gyakorolt hatásainak rendszerezésével a véleményformálás és az értékelő 

gondolkodás képességének kialakítása és fejlesztése 

A világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi szervezetek, 

együttműködések legfontosabb jellemzői 

A centrum- és perifériatérségek kapcsolatrendszerének bemutatásával a komplexitásban 

történő gondolkodás képességének fejlesztése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű 

országainak, országcsoportjainak szerepe a globális világban 

A világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek bemutatása, a fejlődés tényezőinek elemzése 

Egyedi fejlődési utak a sajátos szerepkörrel rendelkező országok példáján 

A perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző vonásai, a felzárkózás 

nehézségei 

Más társadalmak kultúrájának megismerése iránti érdeklődés felkeltése, a különböző 

kultúrák iránti tolerancia fejlesztése 

Fogalmak 

GDP, GNI, gazdasági szektorok, telepítő tényező, piac, piacgazdaság, 

munkamegosztás, transznacionális vállalat, beruházás, innováció, 

működőtőke, centrum, félperiféria, periféria, újonnan iparosodott 

országok, BRICS országok, ipari park, robotizáció 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK  

Európa 

Országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült 

Királyság (Nagy-Britannia), Észtország, Finnország, Franciaország, 

Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, 

Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, 

Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, 

Svédország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna 

Városok: Bécs, Berlin, Bern, Birmingham, Brüsszel, Bukarest, Dublin, 

Frankfurt, Genf, Hága, Helsinki, Kijev, Koppenhága, Lisszabon, 

Ljubljana, London, Luxembourg, Madrid, Manchester, Marseille, Milánó, 

Moszkva, München, Oslo, Párizs, Prága, Riga, Róma, Rotterdam, 

Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Szentpétervár, Szófia, Tallinn, Torino, 

Trieszt, Varsó, Velence, Vilnius, Volgográd, Zágráb, Zürich 

Közép-angliai iparvidék, olasz ipari háromszög, Randstad, Ruhr-vidék 

Afrika 

Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria, 

Algéria, Tunézia 

Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó 

Amerika 

Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, 

Mexikó, Venezuela, Panama, Chile, Kolumbia 

Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, 

Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de 

Janeiro, San Francisco, Washington DC, Atlanta, Dallas, Seattle, 

Santiago, Bogotá  

Ausztrália és Óceánia 

Országok: Ausztrália, Új-Zéland 

Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington 

Ázsia 

Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), 

Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, 

Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország 

Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Kalkutta, Hongkong, Isztambul, 

Jakarta, Jeruzsálem, Manila, Mekka, Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, 

Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, Tokió, Újdelhi 



 

 

NAT témakör Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Példák alapján jellemzi és értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági 

szerepét annak szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, az 

Európai Unióban 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Bemutatja a területi fejlettségi különbségek okait és következményeit 

Magyarországon, megfogalmazza a felzárkózás lehetőségeit; 

Értékeli hazánk környezeti állapotát, megnevezi jelentősebb környezeti 

problémáit 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Adatok elemzésével és összehasonlításával értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági 

szerepét annak szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, a Kárpát-medencében és az 

Európai Unióban 

Magyarország természeti-társadalmi értékeinek bemutatásával és rendszerezésével a nemzeti 

identitás erősítése 

Aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásával és rendszerezésével a 

véleményformálás és az értékelő gondolkodás fejlesztése 

A régiók jellemzőinek összehasonlításával a tanulók aktív közreműködésén, munkáltatásán 

alapuló tudásépítés fejlesztése (Budapest és az agglomeráció, Észak- és Dél-Alföld régió, 

Középhegységi régiók, Nyugat- és Dél-Dunántúl régió) 

Fogalmak 

régió, idegenforgalmi régió, ipari park, logisztikai központ, 

agglomerálódó térség, területi fejlettségi különbség, eurorégió 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK  

Régiók, megyék 

Főbb települések: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, 

Budapest, Bük, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, 

Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány, Hegyeshalom, Hévíz, 

Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, 

Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Makó, 

Miskolc, Mohács, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, 

Pannonhalma, Pécs, Salgótarján, Sárospatak, Siófok, Sopron, 

Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, 

Szentgotthárd, Szolnok, Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, 

Tiszaújváros, Vác, Várpalota, Veszprém, Visegrád, Visonta, Záhony, 

Zalaegerszeg, Zalakaros 

 



 

NAT témakör A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Magyarázza a monetáris világ működésének alapvető fogalmait, 

folyamatait és azok összefüggéseit, ismer nemzetközi pénzügyi 

szervezeteket; 

Bemutatja a működőtőke- és a pénztőkeáramlás sajátos vonásait, 

magyarázza eltérésük okait 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Pénzügyi döntéshelyzeteket, aktuális pénzügyi folyamatokat értelmez 

és megfogalmazza a lehetséges következményeket;  

Pénzügyi lehetőségeit mérlegelve egyszerű költségvetést készít, értékeli 

a hitelfelvétel előnyeit és kockázatait; 

Alkalmazza megszerzett ismereteit pénzügyi döntéseiben, belátja a 

körültekintő, felelős pénzügyi tervezés és döntéshozatal fontosságát. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Aktuális gazdasági, pénzügyi adatsorok elemzésével, értelmezésével és összehasonlításával 

a matematikai és logikai, valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

Aktuális pénzügyi hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás és 

a vitakultúra fejlesztése 

A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével és 

értelmezésével a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

Az aktuális pénzügyi helyzetben elérhető befektetési lehetőségek összevetése az előnyök és 

a lehetséges veszélyek (befektetési háromszög) bemutatásával a felelős pénzügyi 

gondolkodás fejlesztése érdekében 

A személyes pénzügyi döntésekkel kapcsolatos témák feldolgozása során a megalapozott 

véleményalkotás az aktív pénzügyi gondolkodás, illetve a vitakészség fejlesztése érdekében 

A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepének bemutatása szituációs játékok, 

helyzetgyakorlatok, esetelemzések segítségével, a tényeken alapuló véleményformálás 

képességének fejlesztése 

 

A működőtőke és a pénztőke mozgásának, világgazdasági szerepének összehasonlítása 

Konkrét, az életkori sajátosságnak megfelelő tevékenységekhez költségvetés készítése, a 

kiadások mérlegelése 

A hitelfelvétel és a fejlesztés, illetve az eladósodási kockázat összefüggéseinek bemutatása, a 

mindennapok példái alapján, az egyén és a nemzetgazdaságok szintjén 

A globalizáció és a globális pénzügyi krízisek kialakulásának összefüggései 

Fogalmak 

működőtőke, pénztőke, befektetés, vállalkozás, részvény, kötvény, fix és 

változó kamatozású hitel, kamat, hozam, kockázat, lekötöttség 

(likviditás), adósságcsapda, infláció, költségvetés, BUX-index, Dow 

Jones-index, THM, EBKM, IMF, Világbank, állami és EU-támogatás, 

támogatott hitel, önerő 

 



 

NAT témakör 
Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő 

dilemmái 
 13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A lakóhely adottságaiból kiindulva értelmezi a fenntartható fejlődés 

társadalmi, természeti, gazdasági, környezetvédelmi 

kihívásait;felismeri és azonosítja a földrajzi tartalmú természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti problémákat, megnevezi 

kialakulásuk okait, és javaslatokat fogalmaz meg megoldásukra; 

Rendszerezi a geoszférákat ért környezetkárosító hatásokat, bemutatja a 

folyamatok kölcsönhatásait; 

A globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, 

különböző természeti és társadalmi-gazdasági eredetű folyamatokat 

elemez, feltárja azok összefüggéseit, bemutatja mérséklésük lehetséges 

módjait és azok nehézségeit; 

Megnevez a környezet védelmében, illetve humanitárius céllal 

tevékenykedő hazai és nemzetközi szervezeteket, példákat említ azok 

tevékenységére, belátja és igazolja a nemzetközi összefogás 

szükségességét; 

Értelmezi a fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás 

fogalmát, érveket fogalmaz meg a fenntarthatóságot szem előtt tartó 

gazdaság, illetve gazdálkodás fontossága mellett. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Példákkal igazolja a természetkárosítás és a természeti, illetve 

környezeti katasztrófák társadalmi következményeit, a 

környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt 

hatását, a lokális szennyeződés globális következményeit; 

Megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve 

„zöld” gazdálkodás lényegét, valamint példákat nevez meg a környezeti 

szempontok érvényesíthetőségére a termelésben és a fogyasztásban; 

Megkülönbözteti a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói 

közösség jellemzőit; 

Bemutatja az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségeit, a 

tevékeny közreműködés példáit a környezet védelme érdekében, illetve 

érvényesíti saját döntéseiben a környezeti szempontokat. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A földrajzi eredetű helyi, regionális és globális természeti, társadalmi-gazdasági és 

környezeti veszélyhelyzetek kialakulásának magyarázata és megértése alapján az 

összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése és a folyamatok 

kölcsönhatásainak bemutatása alapján a környezettudatos és fenntartható szemléletű 

magatartás fejlesztése 

A természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi 

következményeinek bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési képességének 

kialakítása és fejlesztése 

A környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásának és a lokális 

szennyeződés globális következményeinek komplex értelmezése, a hatásaikra való 

felkészülés és védekezés képességének kialakítása és fejlesztése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti és 

társadalmi-gazdasági eredetű folyamatok értelmezése, összefüggései, mérséklésük 

lehetséges módjai és azok nehézségei 

A globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti és 

társadalmi-gazdasági eredetű folyamatok értelmezése, összefüggései, mérséklésük 

lehetséges módjai és azok nehézségei 

A hagyományos és elektronikus vásárlás fogyasztóvédelmi szempontú összevetése  

A környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és nemzetközi 

szervezetek, a nemzetközi összefogás szükségessége 

A fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás jellemzőinek bemutatásával a 

fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése 

Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny közreműködés példái a 

környezet védelme érdekében 

Fogalmak 

globális probléma, környezeti katasztrófa, természeti katasztrófa, 

fenntarthatóság, ökológiai lábnyom, túlfogyasztás, tudatos fogyasztói 

magatartás, fogyasztóvédelem, energiatudatosság, vízlábnyom, ENSZ, 

UNESCO, WHO, elsivatagosodás, ózonritkulás, savas csapadék, globális 

klímaváltozás, népességrobbanás 

 

 

  



 

Ének-zene  

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma   

9. évfolyam 1 óra 36 óra 

10. évfolyam 1 óra 36 óra 

 

9. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

36 óra 

Zenei reprodukció – Éneklés 10 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 
2 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 2 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 2 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 18 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt  2 óra 

 

NAT témakör Zenei reprodukció - éneklés  10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények 

elsajátítása során kialakult éneklési képességek, zenei ismeretek. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség 

fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés 

kialakítása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Népdalaink világa 

Szerelem 

Azt gondoltam, eső esik; Akkor szép az erdő; 

Bujdosik az árva madár; De sok eső, de sok 

sár; Hej, rozmaring, rozmaring; Körösfői 

kertek alatt; Nem úgy van most, mint volt 

régen; Nézd meg, lányom; Szerelem, szerelem; 

Szeress egyet, s legyen szép; Szivárvány 

havasán; Én is voltam, mikor voltam; Hej, 

révész, révész. 

 

Életképek 

Annyi nekem az irigyem; Eddig vendég; Éljen 

a barátság; Én az éjjel nem aludtam; Hej, 

igazítsad; Irigyeim sokan vannak; Vígan, 

vígan. 

 

Ünnepek 

Sok számos esztendőket; Paradicsom 

mezejibe; Víg volt nekem az esztendő; Szent 

János áldása; Üdvözlégy, Szent László király; 

Sok Zsuzsanna napokat. 

 

Műzenei szemelvények, és más népek dalai 

 

Szeikilosz sírverse; Splendor Paternae gloriae 

(Atyának fénye, fénysugár); John of Fornsete: 

Nyár-kánon (Vaskó Andor ford.); Ófrancia 

kánon: Jertek, jertek, nosza, járjunk táncot!; 

Farkas Ferenc: Hajnalnóta; W. Byrd: Tavasz – 

kánon; Ismeretlen szerző: Kék ibolyácska; 

Budát, ó Hunnia, az török rabolja; Balassi 

Bálint: Bocsásd meg úristen – protestáns 

népének; J. Haydn: Erdő mélyén – kánon; W. 

A. Mozart: Jöjj, drága május; Franz Schubert: 

A hársfa; Kodály Zoltán: Mikoron Dávid 

(Psalmus Hungaricus); Old Black Joe- 

spirituálé; Oh happy day; Ég a város – angol 

kánon. 

A tanulók az énekes anyagból 20 dalt és 

műrészletet részben kottából, részben 

emlékezetből kifejezően énekelnek 

csoportosan.  

Képesek néhány dallamból (népdal, műdal, 

zenei téma) álló csokor felidézésére egy-egy 

témán, műfajon, stíluskörön belül is.  

Egyszerűbb többszólamú kórusművek, vagy 

azok részleteit, kánonokat csoportosan 

énekelnek.  

 

4-5 mű éneklése tiszta intonációval az 

életkori sajátosságokat figyelembe véve 

(szükség esetén egyénre szabott 

kezdőhangról), a következő kategóriák 

mindegyikéből: 

Zeneirodalmi szemelvények, a megismert 

stíluskorszakból választva, egy-egy dal 

vagy dalrészlet, néhány rövid zenei téma: 

gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi 

klasszikus.  

Egyszólamú és egyszerűbb szerkezetű 

többszólamú világi és egyházi vokális és 

hangszeres művek, témái a zenehallgatás 

anyagából válogatva.  

Néhány populáris zenei szemelvény a 

zenehallgatás anyagából válogatva.  

Magyar népzene és történeti dallamok (az 

életkornak megfelelő tematikus 

csoportokból válogatva): régi rétegű és új 

stílusú népdalok, életfordulók, jeles napok 

dalai, búcsúzók, keservesek, pszalmodizáló, 

népdalok, balladák. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

Fogalmak 
Népzene: ballada, jaj-nóta, sirató; egyházzene (zsoltár, korál, népének); 

világi zene (trubadúrének), dal (népdal, műdal, egyházi és világi dal, 

reneszánsz kórusdal). 

 

 

 

NAT témakör 

Zenei reprodukció - Generatív (önállóan és/vagy  

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység – 

ritmusgyakorlatok 

 2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ritmikai és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A korábbi évek generatív és kreatív készségfejlesztés tevékenységeinek 

ismétlése a korosztály elvárható zenei képességének és jellemző 

érdeklődésének megfelelő zenei példákon keresztül 

személyiségfejlesztés. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ritmus, metrum: 

Összetettebb metrumokhoz kapcsolódó 

improvizációs gyakorlatok tapssal és 

ütőhangszerekkel, szabályos és szabálytalan 

hangsúlyozás, metrum váltások.  

Dallam: 

Szövegalkotás egyszerűbb, ismert dallamra, 

jellegzetes ritmusokra, dallamalkotás egyszerű 

szövegre.  

Harmónia:  

Egyszerű harmóniamenet csoportos 

megszólaltatása.  

Az énekes és zenehallgatási anyaghoz 

kapcsolódó dallamalkotás, variánsképzés 

lehetőségeinek bemutatása, díszítés a 

népzenében és műzenében, zenei szerkesztés 

Kreatív közreműködés a tanult ritmikai, 

metrikai, dallami és harmóniai elemekből 

létrehozott és a tanult formai eszközökkel 

szerkesztett kompozíciók 

megszólaltatásában.  

Rögtönzés és komponálás egyéni és 

csoportos formában. 

A tanulók a generatív tevékenységek 

eredményeként érzékelik, felismerik a zenei 

kifejezés, a forma, a műfaj és a zenei 

eszközök közti összefüggéseket.  

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

módok, zenei formák parafrázisa zenei és nem 

zenei eszközökkel: 

ritmus,  

rondó,  

periódus,  

variáció.  

Ismert dallamhoz ritmuskíséret vagy adott 

ritmuskísérethez dallamalkotás.  

Egyszerű ritmus- és harmóniakíséret alkotása: 

osztinátó,  

dudabasszus,  

orgonapont,  

T-D ingamozgás,  

tercelés.  

Kreatív közreműködés a tanult ritmikai, 

metrikai, dallami és harmóniai elemekből 

létrehozott és a tanult formai eszközökkel 

szerkesztett kompozíciók megszólaltatásában.  

Rögtönzés és komponálás egyéni és csoportos 

formában.  

Fogalmak 
Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, polifónia).  

Metrumfajta (egyszerű, összetett, aszimmetrikus), szabályos és 

szabálytalan hangsúlyozás. Prozódia. Hármashangzatok. 

 

NAT témakör 
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás,  

zeneelméleti alapismeretek – kottaírás 
 2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Az általános iskolában megszerzett zeneelméleti alapismeretek a 

hagyományos klasszikus zenei notációról. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek 

megerősítése, rendezése az ismétlés és az összefüggések feltárása által. 

A további gyakorlás a befogadást és a felidézést kísérő kottakövetéssel, 

valamint elemi szintű kottaolvasás alkalmazásával. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A zenei írásbeliség kialakulásának főbb 

jellemzői.  

A zenei lejegyzés változásai. A neuma és a 

kulcsok megismerése az ötvonalas rendszertől 

eltérő notációk: tabulatúra (információs 

szinten).  

Ritmikai elemek, metrum, tempó: 

Táncok ritmikai sajátosságainak megfigyelése, 

tempóbeli, metrikai és ritmikai jellemzői 

szempontjából.  

Harmóniai elemek: 

Egyszerűbb harmóniai változás 

megfigyeltetése.  

Vokális és hangszeres partitúrák megismerése 

a zenehallgatás kottakép követésével, témák 

azonosításával, előadói jelek és az előadási 

mód megfigyelésével. 

Vokális és hangszeres partitúrák 

megismerése a zenehallgatás kottakép 

követésével, témák azonosításával, előadói 

jelek és az előadási mód megfigyelésével. 

A kottakép elemeit és az alapvető zenei 

kifejezéseket felismerik és értelmezik, 

tanári segítséggel reprodukálják.  

 

Fogalmak Partitúra, notáció. 

 

NAT témakör 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése - 

hallásfejlesztés 
 2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, 

zenei emlékek, tapasztalatok, koncertélmények. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A befogadás pályáinak szélesítésével, személyes – esztétikai, 

intellektuális, gyakorlati – zenei élmények szerzésével, irányított és 

önálló feldolgozással a személyiség és az esztétikai érzék fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A zene rendszerezésének különböző 

szempontjai (pl. kronológia, műfaj, forma, 

funkció). 

A zene kapcsolatainak feltárása a 

társművészetekkel, irodalommal, történelemmel, 

kultúrtörténettel a szintézis teremtés igényével 

(az egyházzene kapcsolata a liturgiával, zenei 

Csoportos műalkotás-elemzés, önálló 

véleménynyilvánítás (művészi érték – 

giccs).  

Népzene és műzene kapcsolatai.  

Egy zenemű/részlet egyéni feldolgozása, 

elemzése megadott témából választva (pl. 

élet, halál, születés, gyász, haza, becsület, 
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élet a főúri rezidenciákon és a nyilvános 

koncerttermekben, operaházakban).  

Az alkotás – zenei reprodukció – befogadás 

viszonya (zeneszerzés és előadó-művészet 

kapcsolata, komponálás/lejegyzés – 

improvizáció), a zene funkciói (művészi zene – 

szórakoztató zene, liturgia, önkifejezés, ünnepek 

zenéi, tánc, alkalmazott zene).  

A zenei ismeretszerzés és információgyűjtés, a 

zenehallgatás lehetőségei a számítógép és az 

internet segítségével. A felfedezés örömének 

kialakítása a folyamatos tanári tartalomközlés 

helyett (zeneszerzők, életutak, életművek).  

Csoportos műalkotás-elemzés, önálló 

véleménynyilvánítás (művészi érték – giccs).  

Népzene és műzene kapcsolatai.  

Egy zenemű/részlet egyéni feldolgozása, 

elemzése megadott témából választva (pl. élet, 

halál, születés, gyász, haza, becsület, küzdelem, 

szerelem, hűség, gúny, irónia, humor, hősiesség, 

szabadság, béke, vallás).  

küzdelem, szerelem, hűség, gúny, irónia, 

humor, hősiesség, szabadság, béke, 

vallás). 

Képesek a műalkotások üzenetét 

felismerni, a bennük megjelenő sors- és 

magatartásmintákat értelmezni, 

gondolatiságukat, morális és humánus 

tartalmukat megérteni.  

A kiemelkedő zenei műalkotások 

megismerése által korunk kulturális 

sokszínűségében eligazodnak.  

 

Fogalmak Népzene – műzene, világi zene – egyházzene, komolyzene. 

 

NAT témakör Zenei befogadás – Zenehallgatás 18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 

értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegzetes zeneművek 

részleteinek felismerése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 

rendszerezésével. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei 

stílusokban. Önálló elemzés, vélemény kifejtése.  
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 NAT 2020 - Szerelem, barátság 

Azt gondoltam, eső esik; Repülj madár – 

Sebestyén Márta, Muzsikás Együttes; Orlando 

di Lasso: Zsoldos szerenád; W. A. Mozart: Don 

A tanulók több zenei stílust, korszakot, 

zeneművet megismernek (min. 10 alkotás).  

Tudnak tájékozódni a legfontosabb 

műfajokban és a stíluskorszakokban.  
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Giovanni - részletek- I. felvonás 8. és 9. jelenet; 

Beethoven: F-dúr románc; Liszt Ferenc: 

Szerelmi álmok; G. Bizet: Carmen – Habanera; 

G. Puccini: Tosca – Cavaradossi, levélária; R. 

Wagner: Nürnbergi Mesterdalnokok I. jelenet; 

G. Verdi: Don Carlos – Szabadság kettős; 

Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára – 

részletek; Ne menj el 

 

Zeneművek és a történelem 

 

J. S. Bach: Máté passió – részlet (54.-59.) 

F. Chopin: Forradalmi etűd 

R. Schumann –H. Heine: Két gránátos 

Kodály Zoltán: Háry János – Felszántom a 

császár udvarát; Ének Szent István királyhoz 

A. Dvořák: Új világ szimfónia – részletek 

D. Sosztakovics: VII. szimfónia – részletek 

A. Honegger: Jeanne d’Arc a máglyán - 

részletek 

 

Zeneművek és az irodalom 

 

F. Schubert – J. W. Goethe: Margit a rokkánál 

S. Prokofjev: Rómeó és Júlia – lovagok tánca 

Carl Orff: Carmina Burana – In taberna 

Kocsár Miklós – Nagy László: Csodafiú - 

szarvas 

Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öregek.  

 

Életképek 

 

Ugrós és csárdás dallamok – válogatás revival 

népzenei felvételekből 

J. S. Bach: D-dúr szvit – Gavotte, Menüett 

Joseph Haydn: Évszakok – Szüreti kórus 

L. van Beethoven: IX. szimfónia – IV.tétel  

M. Ravel: Bolero 

Johann Strauss: Éljen a magyar - polka 

Kodály Zoltán: Galántai táncok -részletek 

Cl. Debussy: A tenger – részlet, az 1. vázlat 

I. Stravinsky: Tűzmadár – részlet, a mű kezdete 

G. Gershwin: Egy amerikai Párizsban -részlet 

Bartók: Béla: Cantata Profana - részletek 

Kodály Zoltán - Arany János: Csalfa sugár, 

Farkas Ferenc: Furfangos diákok - részlet 

Karai József: Estéli nótázás.  

 

A műveket kontextusba helyezve képesek 

saját élményeket is felidézni, 

választásaikat meg tudják indokolni.  

Különbséget tudnak tenni világi zene, 

egyházzene, szórakoztató zene, 

alkalmazott zene, programzene között. 

Az alábbi szempontok alapján válogatott 

és meghallgatott zenei részletek 

felismerése.  

Népzene: 

Népdal, hangszeres népzene, népies 

műdal.  

Műzene: 

Az európai műzene kialakulása napjaink 

zenéjéig – legfontosabb stílusjegyek, 

műfajok és zeneszerzők.  

Középkor és reneszánsz – az 

egyszólamúságból a többszólamúság első 

virágkoráig (gregorián, reneszánsz 

műfajok: motetta, madrigál).  

Barokk hangszeres műfajok és az opera 

kialakulása (basso continuo, monódia, 

fúga, korál, passió, concerto). 

XVII–XVIII. századi magyar műzene 

(Kájoni-kódex, Lőcsei kézirat, Vietórisz-

kódex anyagából).  

Bécsi klasszika – a klasszikus zenei 

formák és műfajok (szonáta elvű formai 

építkezés, kamarazene, szimfónia, opera 

buffa), Haydn, Mozart, Beethoven.  

A művek megismerésén, elemzésén 

keresztül a kultúrabefogadás szándékának 

erősítése, a hangverseny-látogatás 

motivációs szerepének felhasználásával.  
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Régi muzsika kertje 

Szeikilosz sírverse  

Missa de Angelis – Kyrie 

Dufay: L’homme arme mise - Kyrie 

G. P. Palestrina: Sicut cervus 

Mozart: Esz-dúr zongoraverseny K. 271 

"Jeunehomme" II. tétel – részlet. 

 

Szemelvények a magyar zenetörténetből 

Esterházy Pál: Harmonia caelestis – részletek 

Liszt Ferenc: Esz-dúr zongoraverseny – I. tétel  

Erkel Ferenc: Bánk bán –Keserű bordal, Hazám, 

hazám. 

Bartók Béla: Concerto – II. tétel, Párok játéka 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus- részletek 

Szokolay Sándor: Ima, rontás ellen  

Kurtág György: Játékok – részletek 

Ligeti György: Hungarian rock. 

Fogalmak Stílusjegy, műfaj.. 

 

  



 

10. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

36 óra 

Zenei reprodukció – Éneklés 10 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 
2 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 2 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 2 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 18 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt  2 óra 

 

NAT témakör Zenei reprodukció - éneklés  10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során 

kialakult éneklési képességek, zenei ismeretek. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség 

fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés 

kialakítása. 
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Népdalaink világa 

 

Szerelem 

Azt gondoltam, eső esik; Akkor szép az erdő; 

Bujdosik az árva madár; De sok eső, de sok 

sár; Hej, rozmaring, rozmaring; Körösfői 

kertek alatt; Nem úgy van most, mint volt 

régen; Nézd meg, lányom; Szerelem, szerelem; 

A tanulók az énekes anyagból 15 dalt (8 

magyar dal: jeles napok, katonadalok; 3 

műdal; 3 zenemű főtémája; 1 populáris) és 

műrészletet részben kottából, részben 

emlékezetből kifejezően énekelnek 

csoportosan.  
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Szeress egyet, s legyen szép; Szivárvány 

havasán; Én is voltam, mikor voltam; Hej, 

révész, révész 

 

Életképek 

Annyi nekem az irigyem; Eddig vendég; Éljen 

a barátság; Én az éjjel nem aludtam; Hej, 

igazítsad; Irigyeim sokan vannak; Vígan, vígan 

 

Ünnepek 

Sok számos esztendőket; Paradicsom 

mezejibe; Víg volt nekem az esztendő; Szent 

János áldása; Üdvözlégy, Szent László király; 

Sok Zsuzsanna napokat 

 

Műzenei szemelvények, és más népek dalai 

 

Szeikilosz sírverse; Splendor Paternae gloriae 

(Atyának fénye, fénysugár); John of Fornsete: 

Nyár-kánon (Vaskó Andor ford.); Ófrancia 

kánon: Jertek, jertek, nosza, járjunk táncot!; 

Farkas Ferenc: Hajnalnóta; W. Byrd: Tavasz – 

kánon; Ismeretlen szerző: Kék ibolyácska; 

Budát, ó Hunnia, az török rabolja; Balassi 

Bálint: Bocsásd meg úristen – protestáns 

népének; J. Haydn: Erdő mélyén – kánon; W. 

A. Mozart: Jöjj, drága május; Franz Schubert: 

A hársfa; Kodály Zoltán: Mikoron Dávid 

(Psalmus Hungaricus); Old Black Joe- 

spirituálé; Oh happy day; Ég a város – angol 

kánon. 

 

Képesek néhány dallamból (népdal, műdal, 

zenei téma) álló csokor felidézésére egy-egy 

témán, műfajon, stíluskörön belül is.  

Egyszerűbb többszólamú kórusművek, vagy 

azok részleteit, kánonokat csoportosan 

énekelnek.  

4-5 mű éneklése tiszta intonációval az 

életkori sajátosságokat figyelembe véve 

(szükség esetén egyénre szabott 

kezdőhangról), a következő kategóriák 

mindegyikéből: 

Zeneirodalmi szemelvények, a megismert 

stíluskorszakból választva, egy-egy dal 

vagy dalrészlet, néhány rövid zenei téma: 

Gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi 

klasszikus, romantikus, XX. századi.  

Egyszólamú és egyszerűbb szerkezetű 

többszólamú világi és egyházi vokális és 

hangszeres művek, témái a zenehallgatás 

anyagából válogatva.  

 

Néhány populáris zenei szemelvény a 

zenehallgatás anyagából válogatva (lásd a 

magyar anyag a Zenehallgatási anyag 

megfelelő része).  

Magyar népzene és történeti dallamok (az 

életkornak megfelelő tematikus 

csoportokból válogatva): régi rétegű és új 

stílusú népdalok, életfordulók, jeles napok 

dalai, búcsúzók, keservesek, pszalmodizáló 

népdalok, balladák, virágénekek, diákdalok, 

verbunkos dallamok.  

Más népek dalai.  

Fogalmak 
Népzene: ballada, jaj-nóta, sirató, népies műdal, verbunk, csárdás; 

egyházzene (spirituálé); világi zene (ungaresca), dal (népdal, műdal, 

egyházi és világi dal, romantikus dal, szórakoztató zenei dal). 

 

 

 



 

NAT témakör 

Zenei reprodukció - Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység – 

ritmusgyakorlat 

2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ritmikai és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A korábbi évek generatív és kreatív készségfejlesztés tevékenységeinek 

ismétlése a korosztály elvárható zenei képességének és jellemző 

érdeklődésének megfelelő zenei példákon keresztül 

személyiségfejlesztés. 
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Ritmus, metrum: 

Összetettebb metrumokhoz kapcsolódó 

improvizációs gyakorlatok tapssal és 

ütőhangszerekkel, szabályos és szabálytalan 

hangsúlyozás, metrum váltások.  

Dallam: 

Szövegalkotás egyszerűbb, ismert dallamra, 

jellegzetes ritmusokra, dallamalkotás egyszerű 

szövegre.  

Eredeti nyelvű szöveg és fordításainak 

összehasonlítása, a zenei kifejezőkészség 

eszközeinek bemutatásával, klasszikus és 

populáris műfajokban egyaránt.  

Harmónia:  

Egyszerű harmóniamenet csoportos 

megszólaltatása.  

Az énekes és zenehallgatási anyaghoz 

kapcsolódó dallamalkotás, variánsképzés 

lehetőségeinek bemutatása, díszítés a 

népzenében és műzenében, zenei szerkesztés 

módok, zenei formák parafrázisa zenei és nem 

zenei eszközökkel: 

Ritmus rondó,  

szekvencia,  

periódus,  

variáció.  

Aranymetszés a zenében és a természetben. 

Ismert dallamhoz ritmuskíséret vagy adott 

ritmuskísérethez dallamalkotás.  

Kreatív közreműködés a tanult ritmikai, 

metrikai, dallami és harmóniai elemekből 

létrehozott és a tanult formai eszközökkel 

szerkesztett kompozíciók 

megszólaltatásában.  

Rögtönzés és komponálás egyéni és 

csoportos formában. 

A tanulók a generatív tevékenységek 

eredményeként érzékelik, felismerik a zenei 

kifejezés, a forma, a műfaj és a zenei 

eszközök közti összefüggéseket.  
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Egyszerű ritmus- és harmóniakíséret alkotása: 

osztinátó,  

dudabasszus,  

orgonapont,  

T-D ingamozgás,  

tercelés.  

Kreatív közreműködés a tanult ritmikai, 

metrikai, dallami és harmóniai elemekből 

létrehozott és a tanult formai eszközökkel 

szerkesztett kompozíciók megszólaltatásában.  

Rögtönzés és komponálás egyéni és csoportos 

formában.  

Fogalmak 
Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, polifónia).  

Metrumfajta (egyszerű, összetett, aszimmetrikus), szabályos és 

szabálytalan hangsúlyozás. Prozódia. Hármashangzatok. 

 

NAT témakör 
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek – kottaírás 
 2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Zeneelméleti alapismeretek a hagyományos klasszikus zenei notációról. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek 

megerősítése, rendezése az ismétlés és az összefüggések feltárása által. 

A további gyakorlás a befogadást és a felidézést kísérő kottakövetéssel, 

valamint elemi szintű kottaolvasás alkalmazásával. 
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Jazz és popzenei akkordjelölés (csak 

információs szinten).  

Ritmikai elemek, metrum, tempó: 

Táncok ritmikai sajátosságainak megfigyelése, 

tempóbeli, metrikai és ritmikai jellemzői 

szempontjából.  

Harmóniai elemek: 

Egyszerűbb harmóniai változás 

megfigyeltetése.  

 

A kottakép elemeit és az alapvető zenei 

kifejezéseket felismerik és értelmezik, 

tanári segítséggel reprodukálják.  

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vokális és hangszeres partitúrák megismerése 

a zenehallgatás kottakép követésével, témák 

azonosításával, előadói jelek és az előadási 

mód megfigyelésével. 

Fogalmak Partitúra, notáció, tánctípus, beat, swing, ritmus. 

 

NAT témakör 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése – 

hallásfejlesztés 
 2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, 

zenei emlékek, tapasztalatok, koncertélmények.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A befogadás pályáinak szélesítésével, személyes – esztétikai, 

intellektuális, gyakorlati – zenei élmények szerzésével, irányított és 

önálló feldolgozással a személyiség és az esztétikai érzék fejlesztése. 
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A zene rendszerezésének különböző 

szempontjai (pl. kronológia, műfaj, forma, 

funkció, abszolút zene – programzene): 

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).  

Az alkotás – zenei reprodukció – befogadás 

viszonya (zeneszerzés és előadó-művészet 

kapcsolata, komponálás/lejegyzés – 

improvizáció), a zene funkciói (művészi zene – 

szórakoztató zene, liturgia, önkifejezés, 

ünnepek zenéi, tánc, alkalmazott zene).  

A zenei ismeretszerzés és információgyűjtés, a 

zenehallgatás lehetőségei a számítógép és az 

internet segítségével.  

Képesek a műalkotások üzenetét felismerni, 

a bennük megjelenő sors- és 

magatartásmintákat értelmezni, 

gondolatiságukat, morális és humánus 

tartalmukat megérteni.  

A kiemelkedő zenei műalkotások 

megismerése által korunk kulturális 

sokszínűségében eligazodnak.  

 

Népzene és műzene kapcsolatai, a jazz és a 

populáris zene műfajainak kapcsolódási 

pontjai.  

Átköltés, átdolgozás, átirat, feldolgozás, 

stílusok keveredése, zenei humor, pl. 

komolyzenei témák megjelenése a 

médiában és a populáris műfajokban, 

világzenei példák zenei forrásai.  

Jazzhangszerek, zenekar: trombita, 

szaxofon, klarinét, nagybőgő, zongora, 

sokféle ütőhangszer, bigband.  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A felfedezés örömének kialakítása a 

folyamatos tanári tartalomközlés helyett 

(zeneszerzők, életutak, életművek).  

Csoportos műalkotás-elemzés, önálló 

véleménynyilvánítás (művészi érték – giccs).  

 

Egy zenemű/részlet egyéni feldolgozása, 

elemzése megadott témából választva (pl. 

élet, halál, születés, gyász, haza, becsület, 

küzdelem, szerelem, hűség, gúny, irónia, 

humor, hősiesség, szabadság, béke, vallás). 

Fogalmak Népzene– műzene, világi zene – egyházzene, abszolút zene – programzene, 

komolyzene – populáris zene, tánczene, alkalmazott zene. 

 

NAT témakör Zenei befogadás – Zenehallgatás  18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 

értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegzetes zeneművek 

részleteinek felismerése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 

rendszerezésével. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei 

stílusokban. Önálló elemzés, vélemény kifejtése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szerelem, barátság 

 

Azt gondoltam, eső esik; Repülj madár – 

Sebestyén Márta, Muzsikás Együttes; Orlando 

di Lasso: Zsoldos szerenád; W. A. Mozart: 

Don Giovanni - részletek- I. felvonás 8. és 9. 

jelenet; Beethoven: F-dúr románc; Liszt 

Ferenc: Szerelmi álmok; G. Bizet: Carmen – 

Habanera; G. Puccini: Tosca – Cavaradossi, 

levélária; R. Wagner: Nürnbergi 

Mesterdalnokok I. jelenet; G. Verdi: Don 

Carlos – Szabadság kettős; Bartók Béla: A 

kékszakállú herceg vára – részletek; Ne menj 

el. 

 

Zeneművek és a történelem 

 

J. S. Bach: Máté passió – részlet (54.-59.) 

F. Chopin: Forradalmi etűd 

A tanulók több zenei stílust, korszakot, 

zeneművet megismernek (min. 10 alkotás).  

Tudnak tájékozódni a legfontosabb 

műfajokban és a stíluskorszakokban.  

A műveket kontextusba helyezve képesek 

saját élményeket is felidézni, választásaikat 

meg tudják indokolni.  

Különbséget tudnak tenni világi zene, 

egyházzene, szórakoztató zene, alkalmazott 

zene, programzene között.  

A két év során az áttekintést segítő 

különböző szempontok alapján megismerik 

a zenei stílusok jellemzőit, kronologikus és 

műfaji rendszer alakul ki az eddig 

megszerzett és ebben az időszakban 

kiegészített zenei ismeretekben. 

Népzene: 

Népdal, hangszeres népzene, népies műdal.  

Műzene: 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

R. Schumann –H. Heine: Két gránátos 

Kodály Zoltán: Háry János – Felszántom a 

császár udvarát; Ének Szent István királyhoz 

A. Dvořák: Új világ szimfónia – részletek 

D. Sosztakovics: VII. szimfónia – részletek 

A. Honegger: Jeanne d’Arc a máglyán – 

részletek. 

 

Zeneművek és az irodalom 

F. Schubert – J. W. Goethe: Margit a rokkánál 

S. Prokofjev: Rómeó és Júlia – lovagok tánca 

Carl Orff: Carmina Burana – In taberna 

Kocsár Miklós – Nagy László: Csodafiú - 

szarvas 

Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öregek.  

 

Életképek 

Ugrós és csárdás dallamok – válogatás revival 

népzenei felvételekből 

J. S. Bach: D-dúr szvit – Gavotte, Menüett 

Joseph Haydn: Évszakok – Szüreti kórus 

L. van Beethoven: IX. szimfónia – IV.tétel  

M. Ravel: Bolero 

Johann Strauss: Éljen a magyar - polka 

Kodály Zoltán: Galántai táncok -részletek 

Cl. Debussy: A tenger – részlet, az 1. vázlat 

I. Stravinsky: Tűzmadár – részlet, a mű 

kezdete 

G. Gershwin: Egy amerikai Párizsban -részlet 

Bartók: Béla: Cantata Profana - részletek 

Kodály Zoltán - Arany János: Csalfa sugár, 

Farkas Ferenc: Furfangos diákok - részlet 

Karai József: Estéli nótázás.  

 

Régi muzsika kertje 

 

Szeikilosz sírverse  

Missa de Angelis – Kyrie 

Dufay: L’homme arme mise - Kyrie 

G. P. Palestrina: Sicut cervus 

Mozart: Esz-dúr zongoraverseny K. 271 

"Jeunehomme" II. tétel – részlet. 

 

Szemelvények a magyar zenetörténetből 

 

Esterházy Pál: Harmonia caelestis – részletek 

Liszt Ferenc: Esz-dúr zongoraverseny – I. tétel  

Az európai műzene kialakulása napjaink 

zenéjéig – legfontosabb stílusjegyek, 

műfajok és zeneszerzők.  

Bihari János, Lavotta János és Csermák 

Antal verbunkos zenéje.  

 

Romantika – dalciklus, hangszeres előadási 

darabok, opera és zenedráma (nemzeti jelleg 

a zenében, hangszeres virtuozitás, az 

érzelmek szélsőséges megjelenítése, 

miniatűr kompozíciók és monumentalitás – 

formai és dallami jellemzők: szabad formák, 

kromatikus dallamalkotás, díszítés).  

A századforduló és a XX. század zenéje – a 

stílusegység felbomlása, új zenei irányzatok 

(impresszionizmus, verizmus, dodekafónia, 

avantgárd, experimentális zene, 

expresszionizmus, elektronikus zene).  

Korunk zenéje a második világháborútól 

napjainkig.  

A jazz fontosabb műfajai a kezdetektől 

napjainkig,  

a beat és a klasszikus rock,  

a világzene,  

a zenés színház – rockopera,  

a szórakoztató zene műfajai, filmzene és 

alkalmazott zene.  

A mai populáris zene irányzatai.  

A művek megismerésén, elemzésén 

keresztül a kultúrabefogadás szándékának 

erősítése, a hangverseny-látogatás 

motivációs szerepének felhasználásával.  

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Erkel Ferenc: Bánk bán –Keserű bordal, 

Hazám, hazám 

Bartók Béla: Concerto – II. tétel, Párok játéka 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus- részletek 

Szokolay Sándor: Ima, rontás ellen  

Kurtág György: Játékok – részletek 

Ligeti György: Hungarian rock. 

 

Fogalmak Stílusjegy, műfaj. 

 

  



 

Vizuális kultúra 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

9. évfolyam 1 36 

10. évfolyam 1 36 

11. évfolyam 1 36 

9. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Korszak, stílus, műfaj  6 

Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és 

társadalmi üzenet 
5 

A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális információfeldolgozás 5 

Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális tartalom-előállítás, 

személyesség 
4 

Design, divat, identitás – Tervezett környezet, azonosulás 8 

Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett környezet 

egyensúlya 
8 

 

 



 

NAT témakör Korszak, stílus, műfaj  6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Alkotó és befogadó tevékenységei során érti és használja a vizuális 

nyelv eszközeit; 

A vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése 

által konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak 

összekapcsolásával mindezt társaival együttműködve 

alkotótevékenységébe is beilleszti; 

Adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között 

megfelelően szelektál, a további szakszerű információszerzés 

érdekében adekvátan keres; 

Az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló 

feladatmegoldás során beépíti, és az eredményes feladatmegoldás 

érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

Alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan 

újraalkotott belső képeit, képzeteit szabadon párosítja a felkínált 

tartalmi elemek és látványok újrafogalmazásakor, amelyet indokolni is 

tud; 

A vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és 

az alkotó szerepkört egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és 

szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi megjelenítéssel is; 

A művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és 

következtetéseket fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési 

formáival kapcsolatban; 

Adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi 

és szöveges információk felhasználásával helyzetfeltáró, elemző, 

összehasonlító, projektmunkát végez; 

Érti és megkülönbözteti a klasszikus és a modern művészet 

kultúrtörténeti összetevőit, közlésformáinak azonosságait és 

különbségeit; 

Adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális 

prezentációs technikákat, illetve az ezekhez kapcsolható álló- és 

mozgóképi lehetőségeket 

 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – 

problémák, jelenségek (pl. személyes, környezeti, tudományos, 

társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és tudatos, vizuális jellegű 

bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel kísért 

kiselőadás) a szakszerű kutatás lépéseinek érvényesítésével (pl. cél 

megfogalmazása, információgyűjtés, beleértve a felhasznált forrás 

megjelenítését, elemzés, szelektálás, lényegkiemelés). A 

probléma/téma megfelelő, hatásos bemutatása érdekében az optimális 

műfaj, stílus, kifejezési eszköz megválasztása, tervezett felhasználása, 

csoportmunkában is 

Meglévő művészettörténeti tudás felhasználásával és célirányos 

megfigyelések, elemzések alapján reflektív alkotások létrehozása (pl. 

grafika, fotó, festmény, fotósorozat, kollázs), adott történelmi korok, 

korszakok jellemző problémáinak, jelenségeit (pl. szabadság, érték, 

szakralitás, humánum, szülő-gyermek viszony, bűn, identitás, szépség) 

tükröző vizuális művészeti megjelenések megértése és mások számára 

is érthető bemutatása érdekében, mindezt csoportmunkában is. 

Egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra (pl. gótika, 

reneszánsz, barokk, realizmus, századforduló izmusai, op-art, pop-art, 

land-art, hiperrealizmus) jellemző probléma (pl. valósághoz, 

transzcendenshez, társadalmi vagy tudományos változásokhoz való 

viszony) kapcsán önálló információgyűjtés, a probléma, téma önálló 

értelmezése a vizualitás lehetőségeit is felhasználva (pl. fotósorozattal, 

poszterrel, prezentációval). 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

- 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, 

prezentáció, hagyományos tabló, 

táblaképpel kísért kiselőadás).   

Látvány megjelenítése egyénileg 

választott sajátos szándék (pl. 

kiemelés, figyelemirányítás) érdekében, a 

vizuális kifejezés eszközeinek sajátos 

változtatásával (pl. sajátos nézőpont, 

aránytorzítás, formaredukció).   

Adott vagy választott – vizuális művészet által 

is feldolgozott – problémák, jelenségek (pl. 

személyes, környezeti, tudományos, társadalmi, 

művészeti) önálló feldolgozása és tudatos, 

vizuális jellegű bemutatása (pl. prezentáció, 

hagyományos tabló, táblaképpel kísért 

kiselőadás) a szakszerű kutatás lépéseinek 

érvényesítésével. 

A cél megfogalmazása, információgyűjtés, 

beleértve a felhasznált forrás megjelenítését, 

elemzés, szelektálás, lényegkiemelés). A 

probléma/téma megfelelő, hatásos bemutatása 

érdekében az optimális műfaj, stílus, kifejezési 

eszköz megválasztása, tervezett felhasználása, 

csoportmunkában is. 

Célirányos megfigyelések, elemzések alapján 

reflektív alkotások létrehozása (pl. grafika, fotó, 

festmény, fotósorozat, kollázs), adott történelmi 

korok, korszakok jellemző problémáinak, 

jelenségeit (pl. szabadság, érték, szakralitás, 

humánum, szülő-gyermek viszony, bűn, 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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).   

identitás, szépség) tükröző vizuális művészeti 

megjelenések megértése és mások számára is 

érthető bemutatása, mindezt csoportmunkában 

is. 

Egy választott művészettörténeti korszakra, 

stílusirányzatra (pl. gótika, reneszánsz, barokk, 

realizmus, századforduló izmusai, op-art, pop-

art, land-art, hiperrealizmus) jellemző probléma 

(pl. valósághoz, transzcendenshez, társadalmi 

vagy tudományos változásokhoz való viszony) 

kapcsán önálló információgyűjtés, a probléma, 

téma önálló értelmezése a vizualitás 

lehetőségeit is felhasználva (pl. fotósorozattal, 

poszterrel, prezentációval),  

 

Fogalmak 
klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, 

művészettörténeti korok, stílus, interaktív mű, parafrázis, művészi hatás 

 

NAT témakör 
Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, 

személyes és társadalmi üzenet 
 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati 

viszonyoknak megfelelően rendszerezi; 

Alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon 

használja a vizuális nyelv eszközeit; 

Az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló 

feladatmegoldás során beépíti; 

A vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során befogadó és 

alkotó szerepkörben reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza 

és jeleníti meg; 

A művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és 

következtetéseket fogalmaz meg a kifejezési formákkal kapcsolatban; 

Adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás 

alapján értelmez; 

Képalkotás és tárgyformálás során felhasználja személyes tapasztalatait 

a hiteles kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak 

megfelelően; 

Saját munkáit, más vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, 

áttervez és módosított kifejezési szándék vagy funkció érdekében 

újraalkotja; 

Ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas kifejezési 

eszközöket és technikákat választ. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A személyes érdeklődésben jelenlevő, társadalom- vagy 

természettudományos ismeretek által megalapozott absztrakt fogalmak 

megjelenítése jelen korunk képalkotó lehetőségeivel. 

A XX. századi magyar szobrászat jelentősebb alkotásainak (Szervátius 

Tibor, Schaár Erzsébet, Borsos Miklós, Vilt Tibor, Melocco Miklós és 

Kovács Margit munkái) megismerése anyaghasználat és kifejezés 

tekintetében. Összefüggések keresése a művészi kifejezés és 

anyaghasználat kapcsolatában 

Szabad kísérletezés elvont tartalmak megjelenítésére önállóan tervezett 

anyaghasználattal alkotott plasztikus mű létrehozásával. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tematikus ábrázolások elemzése a 

művészetben (pl. emberábrázolás, 

térábrázolás, mozgásábrázolás), legfontosab

b 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 avantgarde 

irányzatainak (pl. kubizmus, 

expresszionizmus, dadaizmus, fauvizmus,  fu

turizmus, szürrealizmus) összegzése, a 

hasonlóságok és a legfontosabb 

megkülönböztető jegyek kiemelésével.   

Kortárs művészeti megoldások 

(pl. intermediális megjelenítés, 

eseményművészet) feldolgozása: 

gyűjtés, elemzés, értelmezés és az 

eredmények bemutatása adott vagy önállóan 

választott társadalmi probléma feldolgozása 

kapcsán (pl. kirekesztés, megkülönböztetés, 

környezetszennyezés, szegénység).   

A személyes érdeklődésben jelenlevő, 

társadalom- vagy természettudományos 

ismeretek által megalapozott absztrakt 

fogalmak megjelenítése jelen korunk 

képalkotó lehetőségeivel. 

A XX. századi magyar szobrászat jelentősebb 

alkotásainak (Szervátius Tibor, Schaár 

Erzsébet, Borsos Miklós, Vilt Tibor, Melocco 

Miklós és Kovács Margit munkái) 

megismerése anyaghasználat és kifejezés 

tekintetében. Összefüggések keresése a 

művészi kifejezés és anyaghasználat 

kapcsolatában 

Szabad kísérletezés elvont tartalmak 

megjelenítésére önállóan tervezett 

anyaghasználattal alkotott plasztikus mű 

létrehozásával 

Ötletekből rendszer alkotása, a célok 

érdekében alkalmas kifejezési eszközök és 

technikák választása, az újszerű ötletek 

megvalósítása érdekében szabályok 

újraalkotása. 

Fogalmak 

önreflexió/társadalmi reflexió, posztmodern jelenségek, kísérleti 

művészet média, médium, technikai kép, filmnyelvi eszközök, 

montázselv, sztereotípia, célközönség/célcsoport, reprezentált 

valóság/virtuális valóság 

 



 

NAT témakör 
A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális 

információfeldolgozás 
 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati 

viszonyoknak megfelelően rendszerezi; 

Alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon 

használja a vizuális nyelv eszközeit; 

A vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése 

által konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak 

tapasztalatait társaival együttműködve alkotótevékenységébe is 

beilleszti; 

Adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között 

megfelelően szelektál, a további szakszerű információszerzés 

érdekében adekvátan keres; 

Adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi 

és szöveges információk felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, 

elemző, összehasonlító, projektmunkát végez; 

Megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az 

őt körülvevő kulturális környezet vizuális értelmezéseinek mediális 

csatornáihoz, amit társaival is megvitat; 

Különböző mediális produktumokat vizuális jelrendszer, 

kommunikációs szándék és hatáskeltés szempontjából elemez, 

összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja; 

Bemutatás, felhívás, történetmesélés érdekében térbeli és időbeli 

folyamatokat, történéseket, cselekményeket különböző eszközök 

segítségével rögzít; 

Tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében 

gondolatait mások számára is érthetően, szövegesen és képpel 

dokumentálja; 

Valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, 

képes és szöveges üzenetet felhasználó vizuális közlést hoz létre 

társaival együttműködésben is; 

Szabadon választott témában társaival együtt ok-okozati 

összefüggéseken alapuló történetet alkot, amelynek részleteit vizuális 

eszközökkel is magyarázza, bemutatja; 

Adott téma újszerű megjelenítéséhez illő technikai lehetőségeket 

kiválaszt és adott vizuális feladatmegoldás érdekében megfelelően 

felhasznál; 

Technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a 

manipuláció lehetőségét, és érti a befolyásolás vizuális eszközeinek 

jelentőségét; 

Egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a 

hatékonyság érdekében az együttműködésre törekszik. 

 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. képkivágás, kameraállás, 

kameramozgás, fény, hang, vágás/filmidő) elemző vizsgálata során 

önálló következtetések megfogalmazása és a tapasztalatok 

felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, figyelemfelhívás, tájékoztatás, 

ismeretterjesztés), illetve adott cél továbbgondolása (pl. rövidfilmek 

készítése az eltérő szereplők szemszögéből, 

antireklám/antikampányfilm, álhírműsor, fiktív ismeretterjesztő 

filmkészítés), mozgóképi megjelenések létrehozása érdekében, 

csoportmunkában. 

Egyszerű animációs technikák (pl. tárgymozgatás, papírkivágás, 

homokba rajzolás) felhasználásával változatos célokat következetesen 

szolgáló mozgókép (pl. reklámfilm, zenei klip) elkészítése 

csoportmunkában, és a produktum közös értelmezése, értékelése. 

Példák alapján a mozgókép hatásmechanizmusának elemző vizsgálata 

különféle szempontok alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, 

sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség elérése) 

A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság 

összehasonlító vizsgálata és önálló bemutatása különböző mediális 

megjelenések esetében (pl. tévéreklám, valóságshow, 

dokumentumfilm) 

 

  



 

 Tevékenységek, ismeretek Fejlesztési követelmények 

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, 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 

felhasználásával). A vizuális és 

szöveges üzenet külön-külön és 

együttes jelentésváltozásának 

megértése összetettebb 

kommunikációs szituációban. 

Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. 

képkivágás, kameraállás, kameramozgás, fény, 

hang, vágás/filmidő) elemző vizsgálata során 

önálló következtetések megfogalmazása és a 

tapasztalatok felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, 

figyelemfelhívás, tájékoztatás, ismeretterjesztés) 

érdekében. 

eltérő szereplők szemszögéből, 

antireklám/antikampányfilm, álhírműsor, fiktív 

ismeretterjesztő filmkészítés), mozgóképi 

megjelenések létrehozása csoportmunkában 

Egyszerű animációs technikák (pl. tárgymozgatás, 

papírkivágás, homokba rajzolás) felhasználásával 

mozgókép (pl. reklámfilm, zenei klip) elkészítése 

csoportmunkában, és a produktum közös 

értelmezése, értékelése. 

Példák alapján a mozgókép hatásmechanizmusának 

elemző vizsgálata különféle szempontok alapján 

(pl. hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti 

megoldások, célközönség elérése) 

A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő 

reprezentált valóság összehasonlító vizsgálata és 

önálló bemutatása különböző mediális 

megjelenések esetében (pl. hírműsor/hírportál, 

tévéreklám, valóságshow, dokumentumfilm) 

 

  

Fogalmak:  kompozíció, képkivágás, nézőpont újmédia, virtuális világ, közösségi média, 

társadalmi nyilvánosság 

 



 

NAT témakör 
Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális 

tartalom-előállítás, személyesség 
 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon 

használja a vizuális nyelv eszközeit; 

Adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között 

megfelelően szelektál, a további szakszerű információszerzés 

érdekében adekvátan keres; 

Megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az 

őt körülvevő kulturális környezet vizuális értelmezéseinek mediális 

csatornáihoz, amit társaival is megvitat; 

Vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés 

szempontjából különböző mediális produktumokat elemez, 

összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja; 

Adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális 

prezentációs technikákat, illetve az ezekhez kapcsolható álló- és 

mozgóképi lehetőségeket; 

Saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további 

alkotótevékenység során; 

Valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, 

képes és szöveges üzenetet felhasználó vizuális közlést hoz létre 

társaival együttműködésben is; 

Technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a 

manipuláció lehetőségét, és érti a befolyásolás vizuális eszközeinek 

jelentőségét; 

Egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a 

hatékonyság érdekében az együttműködésre törekszik. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

− Többféle célt (pl. oktatás, szórakozás, információszolgáltatás, 

közösségépítés) szolgáló, választott online tartalom, megjelenés 

elemző vizsgálata a vizuális jellemzők leírása és elemzése céljából, 

egyénileg és csoportmunkában is 

− Választott, személyes tartalmakat bemutató online megjelenések (pl. 

blog, vlog, személyes profil közösségi médiában) elemzése vizualitás 

és tartalomszervezés (pl. kép és szöveg aránya, menürendszer/címek 

és tartalmak megfelelése, színek kommunikációs funkciója) 

szempontjából, és a tapasztalatok bemutatása és megvitatása 

egyénileg vagy csoportmunkában 

− A sztárjelenség kulturális hátterének elemző vizsgálata példák 

alapján, a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. fiktív 

szuperhős bemutatása különböző vizuális eszközökkel, szelfikészítés 

különböző kifejezési szándék érdekében, youtuber-témák gyűjtése 

különböző szempontok szerint), a személyes célok következetes 

alkalmazása érdekében (pl. profilkészítés, kreatív „instasztori” 

készítése) 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tömegmédiumok alap-

tulajdonságainak, 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  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,  közérde

kű 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, e

redeti megoldások, célközönség) a 

valószerűség, a hatásmechanizmus 

problémakörének felismerése, tudatosítása 

érdekében.   

Többféle célt (pl. oktatás, szórakozás, 

információszolgáltatás, közösségépítés) 

szolgáló, választott online tartalom, megjelenés 

elemző vizsgálata a vizuális jellemzők leírása 

és elemzése céljából, egyénileg és 

csoportmunkában is 

Választott, személyes tartalmakat bemutató 

online megjelenések (pl. blog, vlog, személyes 

profil közösségi médiában) elemzése vizualitás 

és tartalomszervezés (pl. kép és szöveg aránya, 

színek kommunikációs funkciója 

szempontjából, és a tapasztalatok bemutatása 

és megvitatása egyénileg vagy 

csoportmunkában 

A sztárjelenség kulturális hátterének elemző 

vizsgálata példák alapján, a tapasztalatok 

felhasználása játékos feladatokban (pl. fiktív 

szuperhős bemutatása különböző vizuális 

eszközökkel, szelfikészítés különböző 

kifejezési szándék érdekében, youtuber-témák 

gyűjtése különböző szempontok szerint), a 

személyes célok következetes alkalmazása 

érdekében (pl. profilkészítés, kreatív 

„instasztori” készítése). 

 

Fogalmak: újmédia, virtuális világ, közösségi média, társadalmi nyilvánosság 

 



 

NAT témakör 
Design, divat, identitás – Tervezett környezet, 

azonosulás 
 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati 

viszonyoknak megfelelően rendszerezi; 

A vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése 

által konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak 

összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival 

együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

Adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között 

megfelelően szelektál, a további szakszerű információszerzés 

érdekében adekvátan keres; 

Új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, 

átalakításának, rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és 

időbeli produktumok létrehozása esetében; 

Adott szempontok alapján érti és megkülönbözteti a történeti korok és a 

modern társadalmak tárgyi és épített környezetének legfontosabb 

jellemzőit; 

Tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében 

gondolatait mások számára is érthetően, szövegesen és képpel 

dokumentálja; 

Képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja 

személyes tapasztalatait a hiteles kifejezési szándék érdekében a 

választott médiumnak megfelelően; 

Saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további 

alkotótevékenység során; 

Adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok 

érdekében alkalmas kifejezési eszközöket és technikákat választ; 

A leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a 

megoldási lehetőségeket és azok feltételeit, amelyek komplex 

mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az építészettörténet különböző korszakaiból (pl. ókor, romanika, 

gótika, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, eklektika, szecesszió, 

modern, posztmodern, kortárs) választott példák összehasonlító 

vizsgálata, csoportosítása különböző szempontok szerint (pl. funkció, 

szerkezet, építőanyag, térlefedés, tömeg, homlokzattagolás), a 

tapasztalatok különböző játékos vizuális megjelenítésével (pl. gyors 

szabadkézi rajz, alaprajz rekonstruálása, makett készítése) 

Az organikus építészet célkitűzéseinek és formanyelvének (Le 

Corbusier, Hundertwasser, Gaudi) megfigyelése után valós vagy fiktív 

gyárépület rajzának kreatív, funkcióváltoztató átalakítása rajzban 

Kós Károly, Makovecz Imre és Csete György munkásságának 

megismerése után közösségi tér és környezetének megtervezése 

organikus szemlélettel. A tervek alapján makett készítése szabadon 

választott anyag- és eszközhasználattal 

Személyes példák alapján az aktuális divatot és annak rövid távú 

változásait befolyásoló tényezők (pl. tárgyi környezet, fogyasztói 

szokások, társadalmi-gazdasági-kulturális háttér) elemző vizsgálata 

kreatív feladatokban (pl. stíluslap készítése, karakterteremtés adott 

szempontoknak megfelelően, fiktív brand tervezése adott cél 

érdekében) a saját identitás erősítése céljából 

A XIX. századi magyar népi tárgykultúra egy-egy jellemző darabjának 

(pl. cifraszűr, Miska-kancsó, pásztorbot, csikóskalap, főkötő, szegedi 

papucs, tulipános láda) megismerése és társakkal való megismertetése 

prezentáció formájában. Az adott termék formatervezésében tetten 

érhető társadalmi vonatkozások, a forma és funkció viszonya, a 

termékek ikonikus jellegének, az e mögött álló okok, a kultúrkörben 

betöltött szerep bemutatása. A fentiekből választott témakör tárgyának 

értelmezése és alkotómunkában történő újrafogalmazása. A tervezett és 

létrehozott alkotásban saját korunk elvárásaira való reagálás. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 s

zerint).   

Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület 

vagy téri helyzet megjelenítése vizuális 

eszközökkel, az adott környezet 

alapos, pontos megismerése érdekében.   

Tárgy- és épülettervezés a közvetlen 

környezet valós problémáira (pl. iskolai 

Az építészettörténet különböző korszakaiból (pl. 

ókor, romanika, gótika, reneszánsz, barokk, 

klasszicizmus, eklektika, szecesszió, modern, 

posztmodern, kortárs) választott példák 

összehasonlító vizsgálata, csoportosítása 

különböző szempontok szerint (pl. funkció, 

szerkezet, építőanyag, térlefedés, tömeg, 

homlokzattagolás), a tapasztalatok különböző 

játékos vizuális megjelenítésével (pl. gyors 

szabadkézi rajz, alaprajz rekonstruálása, makett 

készítése) 

Az organikus építészet célkitűzéseinek és 

formanyelvének (Le Corbusier, Hundertwasser, 

Gaudí) megfigyelése, tapasztalatok rajzi 

felhasználása. 

Funkcióváltoztató átalakítások tervezése rajzban 
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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.   

Funkcióváltoztató átalakítások tervezése 

rajzban 

Kós Károly, Makovecz Imre és Csete 

György munkásságának megismerése 

után közösségi tér és környezetének 

megtervezése organikus szemlélettel 

Személyes példák alapján az aktuális divatot és 

annak rövid távú változásait befolyásoló 

tényezők (pl. tárgyi környezet, fogyasztói 

szokások, társadalmi-gazdasági-kulturális háttér) 

elemző vizsgálata kreatív feladatokban (pl. 

stíluslap készítése, karakterteremtés adott 

szempontoknak megfelelően, fiktív brand 

tervezése adott cél érdekében) a saját identitás 

erősítése céljából 

A XIX. századi magyar népi tárgykultúra egy-

egy jellemző darabjának (pl. cifraszűr, Miska-

kancsó, pásztorbot, csikóskalap, főkötő, szegedi 

papucs, tulipános láda) megismerése és társakkal 

való megismertetése prezentáció formájában. Az 

adott termék formatervezésében tetten érhető 

társadalmi vonatkozások, a forma és funkció 

viszonya, a termékek ikonikus jellegének, az e 

mögött álló okok, a kultúrkörben betöltött szerep 

bemutatása. 

Fogalmak: térszervezés, design, divat, identitás, brand, designgondolkodás 

 



 

NAT témakör 
Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett 

környezet egyensúlya 
 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati 

viszonyoknak megfelelően rendszerezi; 

a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése 

által konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak 

összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival 

együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között 

megfelelően szelektál, a további szakszerű információszerzés 

érdekében adekvátan keres; 

az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló 

feladatmegoldás során beépíti, és az eredményes feladatmegoldás 

érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, 

átalakításának, rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és 

időbeli produktumok létrehozása esetében; 

a vizuális alkotás során befogadó és az alkotó szerepkört egyaránt 

megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg 

szövegesen és képi megjelenítéssel is; 

személyes élményei alapján elemzi a tárgy- és környezetkultúra, 

valamint a fogyasztói szokások mindennapi életre gyakorolt hatásait és 

veszélyeit, és ezeket társaival megvitatja; 

adott vagy választott célnak megfelelően, környezet-átalakítás 

érdekében, társaival együttműködésben, környezetfelméréssel 

alátámasztva tervet készít, amelyet indokolni is tud; 

tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében 

gondolatait mások számára is érthetően, szövegesen és képpel 

dokumentálja; 

vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez, és 

módosított kifejezési szándék vagy funkció érdekében újraalkot; 

a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási 

lehetőségeket és azok feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz 

döntést az adott feladatokban. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Lokális vagy globális környezeti problémára (pl. természet, levegő, víz, 

fény, közlekedés, fogyasztói szemlélet, nagyvárosi lét, civilizációs 

fenyegetettség) reflektáló alkotás, produktum (pl. köztéri alkotás, akció, 

interaktív tér, esemény, szerkezet, közösségi médium kampány, 

installáció) tervének, makettjének létrehozása. A tervek megfelelő 

elkészítése érdekében a választott probléma (pl. vízpocsékolás, 

ballagók lufi-eregetése, szemetes járda, buszmegálló-rongálás), 

helyszín (pl. település, köztér, parkoló, víztorony, iskola) és az ideális 

megjelenítés eszközeinek (pl. eseményművészet, reklám, látvány, hang, 

filmnyelvi eszközök) tanulmányozása, felmérése egyénileg és 

csoportmunkában 

A történeti korok és a modern társadalmak környezetalakítási 

jellemzőinek mérlegelő felhasználásával, esztétikai és funkcionális 

szempontok érvényesítésével saját, közvetlen környezetben megoldásra 

váró környezeti problémák (pl. kocogók, futók számára megfelelő hely, 

szemétgyűjtés, -tárolás, csomagolóanyagok mennyiségének 

csökkentése) megoldásához tervek, koncepciók elkészítése, 

csoportmunkában is, a koncepció jól értelmezhető vizuális és szöveges 

bemutatásával 

A fenntarthatóság és környezettudatosság irányelveinek megfelelő 

ideális élettér (pl. lakás, kert, park, falu, város, iskola, úthálózat) 

természeti és épített, tárgyi környezetének harmóniájára, egyensúlyára 

fókuszáló tervezés (pl. környezetbe olvadó építészet, land art), a kortárs 

környezetalakítás jellemzőinek, a designgondolkodás 

problémamegoldásra ösztönző lehetőségeinek inspiratív 

felhasználásával, csoportmunkában is 
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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.   

környezeti problémák (pl. kocogók, futók 

számára megfelelő hely, szemétgyűjtés, -

tárolás, csomagolóanyagok 

mennyiségének csökkentése) 

megoldásához tervek, koncepciók 

elkészítése, csoportmunkában is, a 

koncepció jól értelmezhető vizuális és 

szöveges bemutatásával. 

Lokális vagy globális környezeti problémára (pl. 

természet, levegő, víz, fény, közlekedés, 

fogyasztói szemlélet, nagyvárosi lét, civilizációs 

fenyegetettség) reflektáló alkotás, produktum 

(pl. köztéri alkotás, akció, interaktív tér, 

esemény, szerkezet, közösségi médium 

kampány, installáció) tervének létrehozása. A 

tervek megfelelő elkészítése érdekében a 

választott probléma (pl. vízpocsékolás, ballagók 

lufi-eregetése, szemetes járda, buszmegálló-

rongálás), helyszín (pl. település, köztér, 

parkoló, víztorony, iskola) és az ideális 

megjelenítés eszközeinek (pl. eseményművészet, 

reklám, látvány, hang, filmnyelvi eszközök) 

tanulmányozása, felmérése egyénileg és 

csoportmunkában. 

A történeti korok és a modern társadalmak 

környezetalakítási jellemzőinek mérlegelő 

felhasználásával, esztétikai és funkcionális 
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szempontok érvényesítésével saját, közvetlen 

környezetben megoldásra váró környezeti 

problémák (pl. kocogók, futók számára 

megfelelő hely, szemétgyűjtés, -tárolás, 

csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése) 

megoldásához tervek, koncepciók elkészítése, 

csoportmunkában is, a koncepció jól 

értelmezhető vizuális és szöveges bemutatásával 

 

Fogalmak: fenntartható fejlődés, személyes/közösségi tér, ökológiai lábnyom, ergonómia, 

minimál tér 

 

  



 

10. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Korszak, stílus, műfaj  6 

Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és 

társadalmi üzenet 
5 

A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális információfeldolgozás 5 

Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális tartalom-előállítás, 

személyesség 
4 

Design, divat, identitás – Tervezett környezet, azonosulás 8 

Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett környezet 

egyensúlya 
8 

 



 

NAT témakör Korszak, stílus, műfaj  6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon 

használja a vizuális nyelv eszközeit; 

a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése 

által konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak 

összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival 

együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között 

megfelelően szelektál, a további szakszerű információszerzés 

érdekében adekvátan keres; 

az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló 

feladatmegoldás során beépíti, és az eredményes feladatmegoldás 

érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan 

újraalkotott belső képeit, képzeteit szabadon párosítja a felkínált 

tartalmi elemek és látványok újrafogalmazásakor, amelyet indokolni is 

tud; 

a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az 

alkotó szerepkört egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és 

szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi megjelenítéssel is; 

a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és 

következtetéseket fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési 

formáival kapcsolatban; 

adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és 

szöveges információk felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, 

elemző, összehasonlító, projektmunkát végez; 

érti és megkülönbözteti a klasszikus és a modern művészet 

kultúrtörténeti összetevőit, közlésformáinak azonosságait és 

különbségeit; 

adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális 

prezentációs technikákat, illetve az ezekhez kapcsolható álló- és 

mozgóképi lehetőségeket 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – 

problémák, jelenségek (pl. személyes, környezeti, tudományos, 

társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és tudatos, vizuális jellegű 

bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel kísért 

kiselőadás) a szakszerű kutatás lépéseinek érvényesítésével (pl. cél 

megfogalmazása, információgyűjtés, beleértve a felhasznált forrás 

megjelenítését, elemzés, szelektálás, lényegkiemelés). A 

probléma/téma megfelelő, hatásos bemutatása érdekében az optimális 

műfaj, stílus, kifejezési eszköz megválasztása, tervezett felhasználása, 

csoportmunkában is 

Meglévő művészettörténeti tudás felhasználásával és célirányos 

megfigyelések, elemzések alapján reflektív alkotások létrehozása (pl. 

grafika, fotó, film, festmény, fotósorozat, kollázs), adott történelmi 

korok, korszakok jellemző problémáinak, jelenségeinek (pl. szabadság, 

érték, szakralitás, humánum, szülő-gyermek viszony, bűn, identitás, 

szépség) változását tükröző vizuális művészeti megjelenések megértése 

és mások számára is érthető bemutatása érdekében, mindezt 

csoportmunkában is 

Egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra (pl. gótika, 

reneszánsz, barokk, realizmus, századforduló izmusai, op-art, pop-art, 

land-art, hiperrealizmus) jellemző probléma (pl. valósághoz, 

transzcendenshez, társadalmi vagy tudományos változásokhoz való 

viszony) kapcsán önálló információgyűjtés, a probléma, téma önálló 

értelmezése a vizualitás lehetőségeit is felhasználva (pl. fotósorozattal, 

poszterrel, prezentációval), reflektálva napjaink kifejezési nyelvére 
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- 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, 

prezentáció, hagyományos tabló, 

táblaképpel kísért kiselőadás).   

Látvány megjelenítése egyénileg 

választott sajátos szándék (pl. 

kiemelés, figyelemirányítás) érdekében, a 

vizuális kifejezés eszközeinek sajátos 

Adott vagy választott – vizuális művészet által 

is feldolgozott – problémák, jelenségek (pl. 

személyes, környezeti, tudományos, társadalmi, 

művészeti) önálló feldolgozása és tudatos, 

vizuális jellegű bemutatása (pl. prezentáció, 

hagyományos tabló, táblaképpel kísért 

kiselőadás) a szakszerű kutatás lépéseinek 

érvényesítésével. 

A cél megfogalmazása, információgyűjtés, 

beleértve a felhasznált forrás megjelenítését, 

elemzés, szelektálás, lényegkiemelés). A 

probléma/téma megfelelő, hatásos bemutatása 

érdekében az optimális műfaj, stílus, kifejezési 

eszköz megválasztása, tervezett felhasználása, 

csoportmunkában is. 

Célirányos megfigyelések, elemzések alapján 

reflektív alkotások létrehozása (pl. grafika, fotó, 

film, festmény, fotósorozat, kollázs), adott 

történelmi korok, korszakok jellemző 

problémáinak, jelenségeinek (pl. szabadság, 
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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).   

érték, szakralitás, humánum, szülő-gyermek 

viszony, bűn, identitás, szépség) változását 

tükröző vizuális művészeti megjelenések 

megértése és mások számára is érthető 

bemutatása, mindezt csoportmunkában is. 

Egy választott művészettörténeti korszakra, 

stílusirányzatra (pl. gótika, reneszánsz, barokk, 

realizmus, századforduló izmusai, op-art, pop-

art, land-art, hiperrealizmus) jellemző probléma 

(pl. valósághoz, transzcendenshez, társadalmi 

vagy tudományos változásokhoz való viszony) 

kapcsán önálló információgyűjtés, a probléma, 

téma önálló értelmezése a vizualitás 

lehetőségeit is felhasználva (pl. fotósorozattal, 

poszterrel, prezentációval), reflektálva napjaink 

kifejezési nyelvére 

 

 

Fogalmak 
klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, 

művészettörténeti korok, stílus, interaktív mű, parafrázis, művészi hatás 

 



 

NAT témakör 
Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, 

személyes és társadalmi üzenet 
 5 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati 

viszonyoknak megfelelően rendszerezi; 

Alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon 

használja a vizuális nyelv eszközeit; 

Az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló 

feladatmegoldás során beépíti, és az eredményes feladatmegoldás 

érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

A vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során befogadó és 

alkotó szerepkörben reflexióit szemléletesen és szakszerűen 

fogalmazza és jeleníti meg; 

A művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít 

és következtetéseket fogalmaz meg a kifejezési formákkal 

kapcsolatban; 

Adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes 

viszonyulás alapján, a társadalmi reflexiók kiemelésével értelmez; 

Képalkotás és tárgyformálás során felhasználja személyes 

tapasztalatait a hiteles kifejezési szándék érdekében a választott 

médiumnak megfelelően; 

Saját munkáit, más vizuális megjelenéseket, alkotásokat 

újraértelmez, áttervez és módosított kifejezési szándék vagy 

funkció érdekében újraalkotja; 

Ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas kifejezési 

eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása 

érdekében szabályokat újraalkot. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A személyes érdeklődésben jelenlevő, társadalom- vagy 

természettudományos ismeretek által megalapozott absztrakt 

fogalmak megjelenítése jelen korunk képalkotó lehetőségeivel 

A XX. századi magyar szobrászat jelentősebb alkotásainak 

(Szervátius Tibor, Schaár Erzsébet, Borsos Miklós, Vilt Tibor, 

Melocco Miklós és Kovács Margit munkái) megismerése 

anyaghasználat és kifejezés tekintetében. Összefüggések keresése a 

művészi kifejezés és anyaghasználat kapcsolatában 

Szabad kísérletezés elvont tartalmak megjelenítésére önállóan 

tervezett anyaghasználattal alkotott plasztikus mű létrehozásával 

 

  



 

 Tevékenységek, ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tematikus ábrázolások elemzése a 

művészetben 

(pl. emberábrázolás,térábrázolás, mozgásábr

ázolás), 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, f

uturizmus, szürrealizmus) összegzése, a 

hasonlóságok és a legfontosabb 

megkülönböztető jegyek kiemelésével.   

Kortárs művészeti megoldások 

(pl. intermediális megjelenítés, 

eseményművészet) feldolgozása: 

gyűjtés, elemzés, értelmezés és az 

eredmények bemutatása adott vagy önállóan 

választott társadalmi probléma feldolgozása 

kapcsán (pl. kirekesztés, megkülönböztetés, 

környezetszennyezés, szegénység).   

A személyes érdeklődésben jelenlevő, 

társadalom- vagy természettudományos 

ismeretek által megalapozott absztrakt 

fogalmak megjelenítése jelen korunk 

képalkotó lehetőségeivel. 

A XX. századi magyar szobrászat jelentősebb 

alkotásainak (Szervátius Tibor, Schaár 

Erzsébet, Borsos Miklós, Vilt Tibor, Melocco 

Miklós és Kovács Margit munkái) 

megismerése anyaghasználat és kifejezés 

tekintetében. Összefüggések keresése a 

művészi kifejezés és anyaghasználat 

kapcsolatában 

Szabad kísérletezés elvont tartalmak 

megjelenítésére önállóan tervezett 

anyaghasználattal alkotott plasztikus mű 

létrehozásával 

Ötletekből rendszer alkotása, a célok 

érdekében alkalmas kifejezési eszközök és 

technikák választása, az újszerű ötletek 

megvalósítása érdekében szabályokat 

újraalkotása. 

Fogalmak:  önreflexió/társadalmi reflexió, posztmodern jelenségek, kísérleti művészet média, 

médium, technikai kép, filmnyelvi eszközök, montázselv, sztereotípia, célközönség/célcsoport, 

reprezentált valóság/virtuális valóság 

 



 

NAT témakör 
A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális 

információfeldolgozás 
 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati 

viszonyoknak megfelelően rendszerezi; 

Alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon 

használja a vizuális nyelv eszközeit; 

A vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése 

által konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak 

összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival 

együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

Adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között 

megfelelően szelektál, a további szakszerű információszerzés 

érdekében adekvátan keres; 

Adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi 

és szöveges információk felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, 

elemző, összehasonlító, projektmunkát végez; 

Megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az 

őt körülvevő kulturális környezet vizuális értelmezéseinek mediális 

csatornáihoz, amit társaival is megvitat; 

Különböző mediális produktumokat vizuális jelrendszer, 

kommunikációs szándék és hatáskeltés szempontjából elemez, 

összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja; 

Bemutatás, felhívás, történetmesélés érdekében térbeli és időbeli 

folyamatokat, történéseket, cselekményeket különböző eszközök 

segítségével rögzít; 

Tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében 

gondolatait mások számára is érthetően, szövegesen és képpel 

dokumentálja; 

Valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, 

képes és szöveges üzenetet felhasználó vizuális közlést hoz létre 

társaival együttműködésben is; 

Szabadon választott témában társaival együtt ok-okozati 

összefüggéseken alapuló történetet alkot, amelynek részleteit vizuális 

eszközökkel is magyarázza, bemutatja; 

Adott téma újszerű megjelenítéséhez illő technikai lehetőségeket 

kiválaszt és adott vizuális feladatmegoldás érdekében megfelelően 

felhasznál; 

Technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a 

manipuláció lehetőségét, és érti a befolyásolás vizuális eszközeinek 

jelentőségét; 

Egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a 

hatékonyság érdekében az együttműködésre törekszik. 

 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. képkivágás, kameraállás, 

kameramozgás, fény, hang, vágás/filmidő) elemző vizsgálata során 

önálló következtetések megfogalmazása és a tapasztalatok 

felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, figyelemfelhívás, tájékoztatás, 

ismeretterjesztés), illetve adott cél továbbgondolása (pl. rövidfilmek 

készítése az eltérő szereplők szemszögéből, 

antireklám/antikampányfilm, álhírműsor, fiktív ismeretterjesztő 

filmkészítés), mozgóképi megjelenések létrehozása érdekében 

csoportmunkában 

Egyszerű animációs technikák (pl. tárgymozgatás, papírkivágás, 

homokba rajzolás) felhasználásával változatos célokat következetesen 

szolgáló mozgókép (pl. reklámfilm, zenei klip, adott vers inspirálta 

filmetűd) elkészítése csoportmunkában, és a produktum közös 

értelmezése, értékelése 

Példák alapján a mozgókép hatásmechanizmusának elemző vizsgálata 

különféle szempontok alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, 

sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség elérése) 

A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság 

összehasonlító vizsgálata és önálló bemutatása különböző mediális 

megjelenések esetében (pl. hírműsor/hírportál, tévéreklám, 

valóságshow, dokumentumfilm) 

 

 

 

  



 

Tevékenységek, ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 

felhasználásával).A vizuális és 

szöveges üzenet külön-külön és 

együttes jelentésváltozásának 

megértése összetettebb 

kommunikációs szituációban. 

Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. 

képkivágás, kameraállás, kameramozgás, fény, 

hang, vágás/filmidő) elemző vizsgálata során 

önálló következtetések megfogalmazása és a 

tapasztalatok felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, 

figyelemfelhívás, tájékoztatás, ismeretterjesztés), 

illetve adott cél továbbgondolása érdekében. 

eltérő szereplők szemszögéből, 

antireklám/antikampányfilm, álhírműsor, fiktív 

ismeretterjesztő filmkészítés), mozgóképi 

megjelenések létrehozása csoportmunkában 

Egyszerű animációs technikák (pl. tárgymozgatás, 

papírkivágás, homokba rajzolás) felhasználásával 

mozgókép (pl. reklámfilm, zenei klip, adott vers 

inspirálta filmetűd) elkészítése csoportmunkában, 

és a produktum közös értelmezése, értékelése. 

Példák alapján a mozgókép hatásmechanizmusának 

elemző vizsgálata különféle szempontok alapján 

(pl. hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti 

megoldások, célközönség elérése) 

A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő 

reprezentált valóság összehasonlító vizsgálata és 

önálló bemutatása különböző mediális 

megjelenések esetében (pl. hírműsor/hírportál, 

tévéreklám, valóságshow, dokumentumfilm) 

Fogalmak:  kompozíció, képkivágás, nézőpont újmédia, virtuális világ, közösségi média, 

társadalmi nyilvánosság 

 



 

NAT témakör 
Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális 

tartalom-előállítás, személyesség 
 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

(Előzetes tudás) 

Alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon 

használja a vizuális nyelv eszközeit; 

Adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között 

megfelelően szelektál, a további szakszerű információszerzés 

érdekében adekvátan keres; 

Megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az 

őt körülvevő kulturális környezet vizuális értelmezéseinek mediális 

csatornáihoz, amit társaival is megvitat; 

Vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés 

szempontjából különböző mediális produktumokat elemez, 

összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja; 

Adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális 

prezentációs technikákat, illetve az ezekhez kapcsolható álló- és 

mozgóképi lehetőségeket; 

Saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további 

alkotótevékenység során; 

Valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, 

képes és szöveges üzenetet felhasználó vizuális közlést hoz létre 

társaival együttműködésben is; 

Technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a 

manipuláció lehetőségét, és érti a befolyásolás vizuális eszközeinek 

jelentőségét; 

Egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a 

hatékonyság érdekében az együttműködésre törekszik. 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Többféle célt (pl. oktatás, szórakozás, információszolgáltatás, 

közösségépítés) szolgáló, választott online tartalom, megjelenés elemző 

vizsgálata a vizuális jellemzők leírása és elemzése céljából, egyénileg 

és csoportmunkában is 

Választott, személyes tartalmakat bemutató online megjelenések (pl. 

blog, vlog, személyes profil közösségi médiában) elemzése vizualitás 

és tartalomszervezés (pl. kép és szöveg aránya, menürendszer/címek és 

tartalmak megfelelése, színek kommunikációs funkciója, interaktivitás, 

hipertextualitás) szempontjából, és a tapasztalatok bemutatása és 

megvitatása egyénileg vagy csoportmunkában 

A sztárjelenség kulturális hátterének elemző vizsgálata példák alapján, 

a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. fiktív szuperhős 

bemutatása különböző vizuális eszközökkel, szelfikészítés különböző 

kifejezési szándék érdekében, youtuber-témák gyűjtése különböző 

szempontok szerint, vlog készítése szokatlan/abszurd témában), a 

személyes célok következetes alkalmazása érdekében (pl. 

profilkészítés, kreatív „instasztori” készítése) 

 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tömegmédiumok alap-

tulajdonságainak, 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, közérdek

ű 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, er

edeti megoldások, célközönség) a 

valószerűség, a hatásmechanizmus 

problémakörének felismerése, tudatosítása 

érdekében.   

Többféle célt (pl. oktatás, szórakozás, 

információszolgáltatás, közösségépítés) 

szolgáló, választott online tartalom, 

megjelenés elemző vizsgálata a vizuális 

jellemzők leírása és elemzése céljából, 

egyénileg és csoportmunkában is 

Választott, személyes tartalmakat bemutató 

online megjelenések (pl. blog, vlog, személyes 

profil közösségi médiában) elemzése 

vizualitás és tartalomszervezés (pl. kép és 

szöveg aránya, menürendszer/címek és 

tartalmak megfelelése, színek kommunikációs 

funkciója, interaktivitás, hipertextualitás) 

szempontjából, és a tapasztalatok bemutatása 

és megvitatása egyénileg vagy 

csoportmunkában 

A sztárjelenség kulturális hátterének elemző 

vizsgálata példák alapján, a tapasztalatok 

felhasználása játékos feladatokban (pl. fiktív 

szuperhős bemutatása különböző vizuális 

eszközökkel, szelfikészítés különböző 

kifejezési szándék érdekében, youtuber-témák 

gyűjtése különböző szempontok szerint, vlog 

készítése szokatlan/abszurd témában), a 

személyes célok következetes alkalmazása 

érdekében (pl. profilkészítés, kreatív 

„instasztori” készítése) 

 

Fogalmak: újmédia, virtuális világ, közösségi média, társadalmi nyilvánosság 

 



 

NAT témakör Design, divat, identitás – Tervezett környezet, azonosulás  8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati 

viszonyoknak megfelelően rendszerezi; 

A vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése 

által konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak 

összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival 

együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

Adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között 

megfelelően szelektál, a további szakszerű információszerzés 

érdekében adekvátan keres; 

Új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, 

átalakításának, rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és 

időbeli produktumok létrehozása esetében; 

Adott szempontok alapján érti és megkülönbözteti a történeti korok és a 

modern társadalmak tárgyi és épített környezetének legfontosabb 

jellemzőit; 

Tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében 

gondolatait mások számára is érthetően, szövegesen és képpel 

dokumentálja; 

Képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja 

személyes tapasztalatait a hiteles kifejezési szándék érdekében a 

választott médiumnak megfelelően; 

Saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további 

alkotótevékenység során; 

Adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok 

érdekében alkalmas kifejezési eszközöket és technikákat választ, az 

újszerű ötletek megvalósítása érdekében szabályokat újraalkot; 

A leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a 

megoldási lehetőségeket és azok feltételeit, amelyek komplex 

mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az építészettörténet különböző korszakaiból (pl. ókor, romanika, 

gótika, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, eklektika, szecesszió, 

modern, posztmodern, kortárs) választott példák összehasonlító 

vizsgálata, csoportosítása különböző szempontok szerint (pl. funkció, 

szerkezet, építőanyag, térlefedés, tömeg, homlokzattagolás), a 

tapasztalatok különböző játékos vizuális megjelenítésével (pl. gyors 

szabadkézi rajz, alaprajz rekonstruálása, makett készítése) 

Az organikus építészet célkitűzéseinek és formanyelvének (Le 

Corbusier, Hundertwasser, Gaudi) megfigyelése után valós vagy fiktív 

gyárépület rajzának kreatív, funkcióváltoztató átalakítása rajzban 

Kós Károly, Makovecz Imre és Csete György munkásságának 

megismerése után közösségi tér és környezetének megtervezése 

organikus szemlélettel. A tervek alapján makett készítése szabadon 

választott anyag- és eszközhasználattal 

Személyes példák alapján az aktuális divatot és annak rövid távú 

változásait befolyásoló tényezők (pl. tárgyi környezet, fogyasztói 

szokások, társadalmi-gazdasági-kulturális háttér) elemző vizsgálata 

kreatív feladatokban (pl. stíluslap készítése, karakterteremtés adott 

szempontoknak megfelelően, fiktív brand tervezése adott cél 

érdekében) a saját identitás erősítése céljából 

A XIX-XX. századi magyar tárgykultúra egy-egy jellemző termékének, 

gyártójának (pl. Zsolnay épületkerámia, Hollóházi és Herendi porcelán, 

Csepel biciklik és motorkerékpárok, Ikarusz busz, Kandó mozdony, 

Ganz gépgyártás, Tisza cipő) megismerése és társakkal való 

megismertetése prezentáció formájában. Az adott termék 

formatervezésében tetten érhető társadalmi vonatkozások, a forma és 

funkció viszonya, a termékek ikonikus jellegének, az e mögött álló 

okok, a kultúrkörben betöltött szerep bemutatása. A fentiekből 

választott témakör tárgyának értelmezése és alkotómunkában történő 

újrafogalmazása. A tervezett és létrehozott alkotásban saját korunk 

elvárásaira való reagálás 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 sz

erint).   

Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület 

vagy téri helyzet megjelenítése vizuális 

eszközökkel, az adott környezet 

alapos, pontos megismerése érdekében.   

Az építészettörténet különböző korszakaiból 

(pl. ókor, romanika, gótika, reneszánsz, barokk, 

klasszicizmus, eklektika, szecesszió, modern, 

posztmodern, kortárs) választott példák 

összehasonlító vizsgálata, csoportosítása 

különböző szempontok szerint (pl. funkció, 

szerkezet, építőanyag, térlefedés, tömeg, 

homlokzattagolás), a tapasztalatok különböző 

játékos vizuális megjelenítésével (pl. gyors 

szabadkézi rajz, alaprajz rekonstruálása, makett 

készítése) 

Az organikus építészet célkitűzéseinek és 

formanyelvének (Le Corbusier, Hundertwasser, 

Gaudí) megfigyelése, tapasztalatok rajzi 

felhasználása. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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.   

Funkcióváltoztató átalakítások tervezése 

rajzban 

Kós Károly, Makovecz Imre és Csete 

György munkásságának megismerése után 

közösségi tér és környezetének 

megtervezése organikus szemlélettel. A 

tervek alapján makett készítése szabadon 

választott anyag- és eszközhasználattal 

 

Funkcióváltoztató átalakítások tervezése 

rajzban 

Személyes példák alapján az aktuális divatot és 

annak rövid távú változásait befolyásoló 

tényezők (pl. tárgyi környezet, fogyasztói 

szokások, társadalmi-gazdasági-kulturális 

háttér) elemző vizsgálata kreatív feladatokban 

(pl. stíluslap készítése, karakterteremtés adott 

szempontoknak megfelelően, fiktív brand 

tervezése adott cél érdekében) a saját identitás 

erősítése céljából 

A XIX-XX. századi magyar tárgykultúra egy-

egy jellemző termékének, gyártójának (pl. 

Zsolnay épületkerámia, Hollóházi és Herendi 

porcelán, Csepel biciklik és motorkerékpárok, 

Ikarusz busz, Kandó mozdony, Ganz 

gépgyártás, Tisza cipő) megismerése és 

társakkal való megismertetése prezentáció 

formájában. Az adott termék formatervezésében 

tetten érhető társadalmi vonatkozások, a forma 

és funkció viszonya, a termékek ikonikus 

jellegének, az e mögött álló okok, a 

kultúrkörben betöltött szerep bemutatása. 

Fogalmak: térszervezés, design, divat, identitás, brand, designgondolkodás 

 



 

NAT témakör 
Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett 

környezet egyensúlya 
 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati 

viszonyoknak megfelelően rendszerezi; 

A vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése 

által konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak 

összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival 

együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

Adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között 

megfelelően szelektál, a további szakszerű információszerzés 

érdekében adekvátan keres; 

Az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló 

feladatmegoldás során beépíti, és az eredményes feladatmegoldás 

érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

Új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, 

átalakításának, rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és 

időbeli produktumok létrehozása esetében; 

A vizuális alkotás során befogadó és az alkotó szerepkört egyaránt 

megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg 

szövegesen és képi megjelenítéssel is; 

Személyes élményei alapján elemzi a tárgy- és környezetkultúra, 

valamint a fogyasztói szokások mindennapi életre gyakorolt hatásait és 

veszélyeit, és ezeket társaival megvitatja; 

Adott vagy választott célnak megfelelően, környezetátalakítás 

érdekében, társaival együttműködésben, környezetfelméréssel 

alátámasztva tervet készít, amelyet indokolni is tud; 

Tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében 

gondolatait mások számára is érthetően, szövegesen és képpel 

dokumentálja; 

Vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez, és 

módosított kifejezési szándék vagy funkció érdekében újraalkot; 

A leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a 

megoldási lehetőségeket és azok feltételeit, amelyek komplex 

mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Lokális vagy globális környezeti problémára (pl. természet, levegő, víz, 

fény, közlekedés, fogyasztói szemlélet, nagyvárosi lét, civilizációs 

fenyegetettség) reflektáló alkotás, produktum (pl. köztéri alkotás, akció, 

interaktív tér, esemény, szerkezet, közösségi médium kampány, 

installáció) tervének, makettjének létrehozása. A tervek megfelelő 

elkészítése érdekében a választott probléma (pl. vízpocsékolás, 

ballagók lufi-eregetése, szemetes járda, buszmegálló-rongálás), 

helyszín (pl. település, köztér, parkoló, víztorony, iskola) és az ideális 

megjelenítés eszközeinek (pl. eseményművészet, reklám, látvány, hang, 

filmnyelvi eszközök) tanulmányozása, felmérése egyénileg és 

csoportmunkában 

A történeti korok és a modern társadalmak környezetalakítási 

jellemzőinek mérlegelő felhasználásával, esztétikai és funkcionális 

szempontok érvényesítésével saját, közvetlen környezetben megoldásra 

váró környezeti problémák (pl. kocogók, futók számára megfelelő hely, 

szemétgyűjtés, -tárolás, csomagolóanyagok mennyiségének 

csökkentése) megoldásához tervek, koncepciók elkészítése, 

csoportmunkában is, a koncepció jól értelmezhető vizuális és szöveges 

bemutatásával 

A fenntarthatóság és környezettudatosság irányelveinek megfelelő 

ideális élettér (pl. lakás, kert, park, falu, város, iskola, úthálózat) 

természeti és épített, tárgyi környezetének harmóniájára, egyensúlyára 

fókuszáló tervezés (pl. környezetbe olvadó építészet, land art), a kortárs 

környezetalakítás jellemzőinek, a designgondolkodás 

problémamegoldásra ösztönző lehetőségeinek inspiratív 

felhasználásával, csoportmunkában is 

A műemlékvédelem korszerű irányelveinek megismerése. A lakóhelyen 

vagy annak környékén található, felújításra váró épületről prezentáció 

tartása az épületet konzerváló vagy funkcióváltó átépítéssel 

kapcsolatban. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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.   

környezeti problémák (pl. kocogók, futók 

számára megfelelő hely, szemétgyűjtés, -

tárolás, csomagolóanyagok 

mennyiségének csökkentése) 

Lokális vagy globális környezeti problémára 

(pl. természet, levegő, víz, fény, közlekedés, 

fogyasztói szemlélet, nagyvárosi lét, 

civilizációs fenyegetettség) reflektáló alkotás, 

produktum (pl. köztéri alkotás, akció, interaktív 

tér, esemény, szerkezet, közösségi médium 

kampány, installáció) tervének, makettjének 

létrehozása. A tervek megfelelő elkészítése 

érdekében a választott probléma (pl. 

vízpocsékolás, ballagók lufi-eregetése, 

szemetes járda, buszmegálló-rongálás), helyszín 

(pl. település, köztér, parkoló, víztorony, iskola) 

és az ideális megjelenítés eszközeinek (pl. 

eseményművészet, reklám, látvány, hang, 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

megoldásához tervek, koncepciók 

elkészítése, csoportmunkában is, a 

koncepció jól értelmezhető vizuális és 

szöveges bemutatásával 

A lakóhelyen vagy annak környékén 

található, felújításra váró épületről 

prezentáció tartása az épületet konzerváló 

vagy funkcióváltó átépítéssel 

kapcsolatban. 

filmnyelvi eszközök) tanulmányozása, 

felmérése egyénileg és csoportmunkában. 

A történeti korok és a modern társadalmak 

környezetalakítási jellemzőinek mérlegelő 

felhasználásával, esztétikai és funkcionális 

szempontok érvényesítésével saját, közvetlen 

környezetben megoldásra váró környezeti 

problémák (pl. kocogók, futók számára 

megfelelő hely, szemétgyűjtés, -tárolás, 

csomagolóanyagok mennyiségének 

csökkentése) megoldásához tervek, koncepciók 

elkészítése, csoportmunkában is, a koncepció 

jól értelmezhető vizuális és szöveges 

bemutatásával 

A műemlékvédelem korszerű irányelveinek 

megismerése. 

Fogalmak: fenntartható fejlődés, személyes/közösségi tér, ökológiai lábnyom, ergonómia, 

minimál tér 

 

 

 

  



 

11. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

36 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 
6 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
6 

A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális információfeldolgozás, 

tömegkommunikáció 
6 

Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális tartalom-előállítás, 

személyesség 
6 

Design, divat, identitás – Tervezett környezet, azonosulás 6 

Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett környezet 

egyensúlya 
6 

 

 

NAT témakör 
Kifejezés, képzőművészet  

Érzelmek, hangulatok kifejezése 
6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a 

térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő és önálló 

alkalmazása. Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és 

formavilágban.  

a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati 

viszonyoknak megfelelően rendszerezi; 

alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon 

használja a vizuális nyelv eszközeit; 

az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló 

feladatmegoldás során beépíti; 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális 

kifejezés alapvető eszközeinek segítségével, saját kifejezési szándék 

érdekében is. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. 

Hagyományos és korszerű vizuális technikák alkalmazása. Önálló 

vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Digitális képszerkesztő programok ismerete. 

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 Látvány megjelenítése egyénileg 

választott kifejezési szándék (pl. 

feszültség, figyelemfelhívás, nyugalom) 

érdekében, a vizuális kifejezés 

eszközeinek tudatos alkalmazásával (pl. 

nézőpont, kompozíció, színhasználat, 

felületkialakítás). 

Művészeti alkotások kifejező, sajátos 

átdolgozása, átírása, parafrázis készítése 

(pl. sík alkotás térbelivé alakítása, kép 

kiegészítése sajátos elemekkel vagy 

részletekkel, stílus- és műfajváltás, idő és 

karaktercserék). 

Fogalmak, jelenségek (pl. repülés, víz, 

kapcsolatok, utánzás) komplex vizuális 

feldolgozása nem a megszokott 

eszközökkel (pl. talált tárgyakból, 

szokatlan anyagokból, fénnyel). 

Szöveges és képi elemek képi 

kompozícióba rendezése (pl. egymás 

erősítésével) adott vagy tudatosan 

választott kifejezési szándék érdekében 

képzőművészeti példák (pl. dadaizmus, 

kortárs alkotók) alapján. 

Mű és környezetének elemző vizsgálata 

több szempont szerint, konkrét művészeti 

példák alapján (pl. oltárkép, köztéri 

szobor, installáció, land-art, street art 

munka). 

Fogalmak, jelenségek (pl. repülés, víz, 

kapcsolatok, utánzás) komplex vizuális 

feldolgozása 

a vizuális kifejezés eszközeinek tudatos 

alkalmazásával 

Mű és környezetének elemző vizsgálata több 

szempont szerint, konkrét művészeti példák 

alapján (pl. oltárkép, köztéri szobor, installáció, 

land-art, street art munka). 

Fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, kiemelés, 

kontraszt, kompozíció, parafrázis, komplementer, vizuális narratív hatás, 

illusztratív hatás, installáció, enviroment/környezetművészet, 

fényművészet. 

 



 

NAT témakör Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

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.  

a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során befogadó és 

alkotó szerepkörben reflexióit szemléletesen és szakszerűen 

fogalmazza és jeleníti meg; 

a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és 

következtetéseket fogalmaz meg a kifejezési formákkal kapcsolatban; 

adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás 

alapján értelmez; 

képalkotás és tárgyformálás során felhasználja személyes tapasztalatait 

a hiteles kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak 

megfelelően; 

saját munkáit, más vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, 

áttervez és módosított kifejezési szándék vagy funkció érdekében 

újraalkotja; 

ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas kifejezési 

eszközöket és technikákat választ. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megfigyelt téri helyzetek, fény- és színviszonyok adott vagy választott 

célnak megfelelő ábrázolása. Esztétikai minőségek megalapozott 

értékelése. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása 

elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. Eltérő 

kultúrák legfontosabb vizuális jellemzőinek összehasonlítása. A 

technikai képalkotás – fotográfia, mozgókép – műtípusainak, 

kifejezőeszközeinek ismerete, elemzése és képzőművészeti 

kapcsolódásainak megértése. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése. 

Esztétikai minőségek megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai 

jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre 

juttatása az alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb vizuális 

jellemzőinek összehasonlítása. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése. 

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kortárs társadalmi problémákat bemutató 

tematikus ábrázolások elemzése a 

művészetben (pl. elidegenedés, szegénység, 

erőszak) konkrét példákon keresztül. 

A mozgóképi kifejezés eszközeinek 

(montázs, kameramozgás, képkivágás, 

nézőpont, világítás, hang és kép kapcsolata) 

elemzése képzőművészeti példák (pl. video-

installáció) alapján. 

Vizuális művészeti élmények közvetlen, 

személyes megtapasztalása (pl. múzeum-, 

kiállítás-látogatás), az élmények, 

tapasztalatok szöveges megfogalmazása. 

árnyék művészi kifejező elemként történő 

alkalmazása (pl. megvilágítás 

megváltoztatásával létrehozott változások 

megjelenítése grafikai, fotós eszközökkel).  

 

Esztétikai minőségek megalapozott 

értékelése. Vizuális esztétikai jellegű 

értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, 

illetve érvényre juttatása az alkotó 

feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb 

vizuális jellemzőinek összehasonlítása. A 

technikai képalkotás – fotográfia, mozgókép 

– műtípusainak, kifejezőeszközeinek 

ismerete, elemzése és képzőművészeti 

kapcsolódásainak megértése. Elemzési 

szempontok megfelelő érvényesítése.a 

mozgókép alapvető kifejezőeszközei. 

 

 Műelemző esszé írása.  

Számítógépes formázás, illusztrálás digitális 

képfeldolgozó eszközökkel. 

 

 Internetes (művészeti) portálok használata. 

Digitális prezentációk 

Fogalmak:  Portfólió, mozgóképi kifejezőeszköz, video-installáció, múzeum, állandó és 

időszaki kiállítás. 

 



 

NAT témakör A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális 

információfeldolgozás, tömegkommunikáció 
6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati 

viszonyoknak megfelelően rendszerezi; 

Alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon 

használja a vizuális nyelv eszközeit; 

A vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése 

által konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak 

tapasztalatait társaival együttműködve alkotótevékenységébe is 

beilleszti; 

Adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között 

megfelelően szelektál, a további szakszerű információszerzés 

érdekében adekvátan keres; 

Adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi 

és szöveges információk felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, 

elemző, összehasonlító, projektmunkát végez; 

Megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az 

őt körülvevő kulturális környezet vizuális értelmezéseinek mediális 

csatornáihoz, amit társaival is megvitat; 

Különböző mediális produktumokat vizuális jelrendszer, 

kommunikációs szándék és hatáskeltés szempontjából elemez, 

összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja; 

Bemutatás, felhívás, történetmesélés érdekében térbeli és időbeli 

folyamatokat, történéseket, cselekményeket különböző eszközök 

segítségével rögzít; 

Tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében 

gondolatait mások számára is érthetően, szövegesen és képpel 

dokumentálja; 

Valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, 

képes és szöveges üzenetet felhasználó vizuális közlést hoz létre 

társaival együttműködésben is; 

Szabadon választott témában társaival együtt ok-okozati 

összefüggéseken alapuló történetet alkot, amelynek részleteit vizuális 

eszközökkel is magyarázza, bemutatja; 

Adott téma újszerű megjelenítéséhez illő technikai lehetőségeket 

kiválaszt és adott vizuális feladatmegoldás érdekében megfelelően 

felhasznál; 

Technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a 

manipuláció lehetőségét, és érti a befolyásolás vizuális eszközeinek 

jelentőségét; 

Egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a 

hatékonyság érdekében az együttműködésre törekszik. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. képkivágás, kameraállás, 

kameramozgás, fény, hang, vágás/filmidő) elemző vizsgálata során 

önálló következtetések megfogalmazása és a tapasztalatok 

felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, figyelemfelhívás, tájékoztatás, 

ismeretterjesztés), illetve adott cél továbbgondolása (pl. rövidfilmek 

készítése az eltérő szereplők szemszögéből, 

antireklám/antikampányfilm, álhírműsor, fiktív ismeretterjesztő 

filmkészítés), mozgóképi megjelenések létrehozása érdekében, 

csoportmunkában. 

Egyszerű animációs technikák (pl. tárgymozgatás, papírkivágás, 

homokba rajzolás) felhasználásával változatos célokat következetesen 

szolgáló mozgókép (pl. reklámfilm, zenei klip) elkészítése 

csoportmunkában, és a produktum közös értelmezése, értékelése. 

Példák alapján a mozgókép hatásmechanizmusának elemző vizsgálata 

különféle szempontok alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, 

sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség elérése) 

A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság 

összehasonlító vizsgálata és önálló bemutatása különböző mediális 

megjelenések esetében (pl. tévéreklám, valóságshow, 

dokumentumfilm) 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete és 

értelmezése. Reklámok összetett elemzése. 

A reklám hatásmechanizmusának elemzése. 

 

 

  



 

Tevékenységek, ismeretek    Fejlesztési követelmények 

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, 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,  tervezése, összeállítása képekkel 

kiegészítve, információs-kommunikációs 

eszközök felhasználásával). A vizuális és 

szöveges üzenet külön-külön és együttes 

jelentésváltozásának megértése 

összetettebb kommunikációs 

szituációban. 

A médiaipar működésének, a reklám 

hatásmechanizmusának feltárása kreatív 

gyakorlatokkal (pl. szerepjátékkal pop- 

vagy filmsztár karrierjének „felépítése” a 

tömegmédiában; fiktív reklámkampány 

tervezése és kivitelezése). 

Eltérő szereplők szemszögéből, 

antireklám/antikampányfilm, álhírműsor, fiktív 

ismeretterjesztő filmkészítés), mozgóképi 

megjelenések létrehozása csoportmunkában. 

Egyszerű animációs technikák (pl. 

tárgymozgatás, papírkivágás, homokba rajzolás) 

felhasználásával mozgókép (pl. reklámfilm, 

zenei klip) elkészítése csoportmunkában, és a 

produktum közös értelmezése, értékelése. 

Példák alapján a mozgókép 

hatásmechanizmusának elemző vizsgálata 

különféle szempontok alapján (pl. 

hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti 

megoldások, célközönség elérése) 

A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő 

reprezentált valóság összehasonlító vizsgálata és 

önálló bemutatása különböző mediális 

megjelenések esetében (pl. tévéreklám, 

valóságshow, dokumentumfilm) 

A médiaipar működése. A reklám 

hatásmechanizmusa. Sztárok és szenzációk. 

Nemi szerepek reprezentációja. Virtuális 

valóság. Sztereotípia, tömegkultúra. 

díszlet, jelmez, kellék, fény- és hanghatások, 

jellemábrázolás. 

populáris zenei stílusok megjelenése a 

tömegkommunikációban 

- médiaszövegek kommunikációs és műfaji 

jellemzői.  

az információk közlési célnak megfelelő 

alakítása, a manipuláció felismerése. 

Fogalmak : Reklám, sztár/jelenség, attribútum, öltözet/megjelenés, reklámtárgy, plakát, 

szlogen, banner, spot, klip, weblap. 

 



 

NAT témakör 
Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális 

tartalom-előállítás, személyesség 
6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon 

használja a vizuális nyelv eszközeit; 

Adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között 

megfelelően szelektál, a további szakszerű információszerzés 

érdekében adekvátan keres; 

Megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az 

őt körülvevő kulturális környezet vizuális értelmezéseinek mediális 

csatornáihoz, amit társaival is megvitat; 

Vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés 

szempontjából különböző mediális produktumokat elemez, 

összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja; 

Adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális 

prezentációs technikákat, illetve az ezekhez kapcsolható álló- és 

mozgóképi lehetőségeket; 

Saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további 

alkotótevékenység során; 

Valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, 

képes és szöveges üzenetet felhasználó vizuális közlést hoz létre 

társaival együttműködésben is; 

Technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a 

manipuláció lehetőségét, és érti a befolyásolás vizuális eszközeinek 

jelentőségét; 

Egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a 

hatékonyság érdekében az együttműködésre törekszik. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Többféle célt (pl. oktatás, szórakozás, információszolgáltatás, 

közösségépítés) szolgáló, választott online tartalom, megjelenés elemző 

vizsgálata a vizuális jellemzők leírása és elemzése céljából, egyénileg 

és csoportmunkában is 

Választott, személyes tartalmakat bemutató online megjelenések (pl. 

blog, vlog, személyes profil közösségi médiában) elemzése vizualitás 

és tartalomszervezés (pl. kép és szöveg aránya, menürendszer/címek és 

tartalmak megfelelése, színek kommunikációs funkciója) 

szempontjából, és a tapasztalatok bemutatása és megvitatása egyénileg 

vagy csoportmunkában 

A sztárjelenség kulturális hátterének elemző vizsgálata példák alapján, 

a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. fiktív szuperhős 

bemutatása különböző vizuális eszközökkel, szelfikészítés különböző 

kifejezési szándék érdekében, youtuber-témák gyűjtése különböző 

szempontok szerint), a személyes célok következetes alkalmazása 

érdekében (pl. profilkészítés, kreatív „instasztori” készítése) 

A technikai médiumok (képalkotó) módszereinek megismerése. 

Komplex audiovizuális közlés tervezése. Kortárs művészeti alkotások 

elemző feldolgozása. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A technikai médiumok (képalkotó) 

módszereinek megismerése. Komplex 

audiovizuális közlés tervezése. Kortárs 

művészeti alkotások elemző feldolgozása. 

A tömegmédiumok alap-

tulajdonságainak, 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 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,  közérde

kű 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, e

redeti megoldások, célközönség) a 

valószerűség, a hatásmechanizmus 

problémakörének felismerése, tudatosítása 

érdekében.   

Az egyik médiumból a másikba való átkódolás 

egyszerűbb lehetőségeinek kipróbálása kreatív 

gyakorlatok segítségével (pl. „vizuális zen”" 

létrehozása kotta „átformálásával” képpé, 

választott színes technikával) a mediális 

szemlélet kiterjesztése, a különböző médiumok 

közötti tartalmi, üzenetbeli összefüggések 

feltárása céljából. 

A technikai képalkotás újabb, kísérleti 

megoldásainak felismerése, alkalmazása alkotó 

gyakorlatok során (pl. fotoelektrográfia 

készítése fénymásoló vagy szkenner 

használatával, mozgó tárgyak, illetve 

testrészletek másolásával és további 

elektronikus/digitális módosításával) a kortárs 

szemlélet erősítése érdekében. 

Választott, személyes tartalmakat bemutató 

online megjelenések (pl. blog, vlog, személyes 

profil közösségi médiában) elemzése vizualitás 

és tartalomszervezés (pl. kép és szöveg aránya, 

színek kommunikációs funkciója 

szempontjából, és a tapasztalatok bemutatása 

és megvitatása egyénileg vagy 

csoportmunkában 

A sztárjelenség kulturális hátterének elemző 

vizsgálata példák alapján, a tapasztalatok 

felhasználása játékos feladatokban (pl. fiktív 

szuperhős bemutatása különböző vizuális 

eszközökkel, szelfikészítés különböző 

kifejezési szándék érdekében, youtuber-témák 

gyűjtése különböző szempontok szerint), a 

személyes célok következetes alkalmazása 

érdekében (pl. profilkészítés, kreatív 

„instasztori” készítése). 

 

Fogalmak: újmédia, virtuális világ, közösségi média, társadalmi nyilvánosság, reklám, 

sztár/jelenség, attribútum, öltözet/megjelenés, reklámtárgy, plakát, szlogen, banner, spot, 

klip, weblap.  

 



 

NAT témakör 
Design, divat, identitás – Tervezett környezet, 

azonosulás 
6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során 

célirányos szempontok kiválasztása. A tervezési folyamat értelmezhető 

dokumentálása. A vizuális közlések érdekében különböző rajzi 

technikák alkalmazása. Az adott tárgynak megfelelő tárgykészítő 

technikák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés során. Építészeti 

és térélmények átértelmezése.  

a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati 

viszonyoknak megfelelően rendszerezi; 

a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése 

által konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak 

összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival 

együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között 

megfelelően szelektál, a további szakszerű információszerzés 

érdekében adekvátan keres; 

új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, 

átalakításának, rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és 

időbeli produktumok létrehozása esetében; 

adott szempontok alapján érti és megkülönbözteti a történeti korok és a 

modern társadalmak tárgyi és épített környezetének legfontosabb 

jellemzőit; 

tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében 

gondolatait mások számára is érthetően, szövegesen és képpel 

dokumentálja; 

képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja 

személyes tapasztalatait a hiteles kifejezési szándék érdekében a 

választott médiumnak megfelelően; 

saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további 

alkotótevékenység során; 

adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok 

érdekében alkalmas kifejezési eszközöket és technikákat választ; 

a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási 

lehetőségeket és azok feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz 

döntést az adott feladatokban. 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt 

értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján a 

vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk 

gyűjtése. Tárgykészítő, kézműves technikák önálló alkalmazása. 

Gyakorlati feladatok önálló előkészítése. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

Személyes példák alapján az aktuális divatot és annak rövid távú 

változásait befolyásoló tényezők (pl. tárgyi környezet, fogyasztói 

szokások, társadalmi-gazdasági-kulturális háttér) elemző vizsgálata 

kreatív feladatokban (pl. stíluslap készítése, karakterteremtés adott 

szempontoknak megfelelően, fiktív brand, saját cég, vállalkozás 

tervezése adott cél érdekében) a saját identitás erősítése céljából. 

A XXI. századi magyar tárgykultúra egy-egy jellemző darabjának 

megismerése és társakkal való megismertetése prezentáció formájában. 

Az adott termék formatervezésében tetten érhető társadalmi 

vonatkozások, a forma és funkció viszonya, a termékek ikonikus 

jellegének, az e mögött álló okok, a kultúrkörben betöltött szerep 

bemutatása. A fentiekből választott témakör tárgyának értelmezése és 

alkotómunkában történő újrafogalmazása. A tervezett és létrehozott 

alkotásban saját korunk elvárásaira való reagálás. 

A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, 

tárgytervezésének összehasonlítása a fogyasztóra gyakorolt hatások 

alapján, a fogyasztói szokások megkülönböztetésével és 

magyarázatával. 

A média által közvetített fogyasztói szokások és a valós szükségletek, 

illetve az újrahasznosítás lehetőségeinek elemző vizsgálata a közvetlen 

környezetben, a tapasztalatok és következtetések vizuális 

szemléltetésével. 

Különböző korú és típusú tárgyak, épületek megkülönböztetése, 

elhelyezése a megfelelő korban vagy kultúrában. A következtetések 

célirányos megfogalmazása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tárgytervezés 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.   

Tárgyak átalakítása meghatározott célok 

(pl.  hulladék kreatív  újrahasznosítása) 

érdekében. 

Különböző történeti korok és kultúrák (pl. 

Európán kívüli is) sajátos, jellemző 

tárgyainak (pl. totem, amulett), 

épületeinek, (pl. hagyományos japán 

lakóház) és díszítőmotívumainak (pl. 

azték, maja, kalocsai motívumok) elemző 

vizsgálata a kulturális jegyek pontos 

megkülönböztetésével, illetve a közös 

jegyek megkeresésével.   

A hagyományos és a modern társadalmak 

tárgykészítésének, tárgytervezésének 

összehasonlítása a fogyasztóra gyakorolt 

hatások alapján, a fogyasztói szokások 

megkülönböztetésével és magyarázatával. 

A média által közvetített fogyasztói szokások és 

a valós szükségletek, illetve az újrahasznosítás 

lehetőségeinek elemző vizsgálata a közvetlen 

környezetben, a tapasztalatok és 

következtetések vizuális 

szemléltetésével.Funkcióváltoztató átalakítások 

tervezése rajzban 

Személyes példák alapján az aktuális divatot és 

annak rövid távú változásait befolyásoló 

tényezők (pl. tárgyi környezet, fogyasztói 

szokások, társadalmi-gazdasági-kulturális 

háttér) elemző vizsgálata kreatív feladatokban 

(pl. stíluslap készítése, karakterteremtés adott 

szempontoknak megfelelően, fiktív brand 

tervezése adott cél érdekében) a saját identitás 

erősítése céljából 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Funkcióváltoztató átalakítások tervezése 

rajzban. 

Egyszerű használati tárgy (pl. egyedi 

tolltartó) tervezése az alapvető ergonómiai 

szempontok felmérésével és 

figyelembevételével, a tervezői folyamat 

jól értelmezhető rajzos és szöveges 

dokumentációja az ötletek, tervvázlatok, 

megvalósulási terv elkészítéséig. 

Absztrahálás, konkretizálás. 

Szükségletek és igények elemzése, 

tevékenységhez szükséges információk 

kiválasztása, tervezés szerepe, jelentősége, 

eszközhasználat. 

 

A XX. századi magyar tárgykultúra egy-egy 

jellemző darabjának megismerése és társakkal 

való megismertetése prezentáció formájában. 

Az adott termék formatervezésében tetten érhető 

társadalmi vonatkozások, a forma és funkció 

viszonya, a termékek ikonikus jellegének, az e 

mögött álló okok, a kultúrkörben betöltött 

szerep bemutatása. 

Fogalmak: funkcionalitás, design, divat, identitás, brand, designgondolkodás 

 



 

NAT témakör 
Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett 

környezet egyensúlya 
6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt 

értelmezése és szöveges megfogalmazása. A látott jelenségek 

elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok megértése. Önálló 

kérdések megfogalmazása.a látható világ vizuális összefüggéseinek 

megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően rendszerezi; 

a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése 

által konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak 

összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival 

együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között 

megfelelően szelektál, a további szakszerű információszerzés 

érdekében adekvátan keres; 

az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló 

feladatmegoldás során beépíti, és az eredményes feladatmegoldás 

érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, 

átalakításának, rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és 

időbeli produktumok létrehozása esetében; 

a vizuális alkotás során befogadó és az alkotó szerepkört egyaránt 

megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg 

szövegesen és képi megjelenítéssel is; 

személyes élményei alapján elemzi a tárgy- és környezetkultúra, 

valamint a fogyasztói szokások mindennapi életre gyakorolt hatásait és 

veszélyeit, és ezeket társaival megvitatja; 

adott vagy választott célnak megfelelően, környezet-átalakítás 

érdekében, társaival együttműködésben, környezetfelméréssel 

alátámasztva tervet készít, amelyet indokolni is tud; 

tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében 

gondolatait mások számára is érthetően, szövegesen és képpel 

dokumentálja; 

vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez, és 

módosított kifejezési szándék vagy funkció érdekében újraalkot; 

a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási 

lehetőségeket és azok feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz 

döntést az adott feladatokban. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és 

gazdasági ok-okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és 

típusú tárgyak, és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek 

értelmezése. A következtetések célirányos megfogalmazása.  

Lokális vagy globális környezeti problémára (pl. természet, levegő, víz, 

fény, közlekedés, fogyasztói szemlélet, nagyvárosi lét, civilizációs 

fenyegetettség) reflektáló alkotás, produktum (pl. köztéri alkotás, akció, 

interaktív tér, esemény, szerkezet, közösségi médium kampány, 

installáció) tervének, makettjének létrehozása. A tervek megfelelő 

elkészítése érdekében a választott probléma (pl. vízpocsékolás, 

ballagók lufi-eregetése, szemetes járda, buszmegálló-rongálás), 

helyszín (pl. település, köztér, parkoló, víztorony, iskola) és az ideális 

megjelenítés eszközeinek (pl. eseményművészet, reklám, látvány, hang, 

filmnyelvi eszközök) tanulmányozása, felmérése egyénileg és 

csoportmunkában 

A történeti korok és a modern társadalmak környezetalakítási 

jellemzőinek mérlegelő felhasználásával, esztétikai és funkcionális 

szempontok érvényesítésével saját, közvetlen környezetben megoldásra 

váró környezeti problémák (pl. kocogók, futók számára megfelelő hely, 

szemétgyűjtés, -tárolás, csomagolóanyagok mennyiségének 

csökkentése) megoldásához tervek, koncepciók elkészítése, 

csoportmunkában is, a koncepció jól értelmezhető vizuális és szöveges 

bemutatásával 

A fenntarthatóság és környezettudatosság irányelveinek megfelelő 

ideális élettér (pl. lakás, kert, park, falu, város, iskola, úthálózat) 

természeti és épített, tárgyi környezetének harmóniájára, egyensúlyára 

fókuszáló tervezés (pl. környezetbe olvadó építészet, land art), a kortárs 

környezetalakítás jellemzőinek, a designgondolkodás 

problémamegoldásra ösztönző lehetőségeinek inspiratív 

felhasználásával, csoportmunkában is 

A modern építészet stílusainak, (art deco, Bauhaus, minimál, 

skandináv, eklektikus, high-tech, mediterrán, rusztikus, egzotikus, loft, 

glamour, ázsiai, maximál) célkitűzéseinek és formanyelvének 

megfigyelése után lakóépület tervezése, vagy  kreatív, 

funkcióváltoztató átalakítása rajzban másik épülettípusból 

A közösségi tér és környezetének megtervezése környezettudatos 

szemlélettel. A tervek alapján makett készítése szabadon választott 

anyag- és eszközhasználattal. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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-

Lokális vagy globális környezeti problémára (pl. 

természet, levegő, víz, fény, közlekedés, 

fogyasztói szemlélet, nagyvárosi lét, civilizációs 

fenyegetettség) reflektáló alkotás, produktum 

(pl. köztéri alkotás, akció, interaktív tér, 

esemény, szerkezet, közösségi médium 

kampány, installáció) tervének létrehozása. A 

tervek megfelelő elkészítése érdekében a 



 

fénykapcsolódás, anyaghasználat, stílus s

zerint).   

Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület 

vagy téri helyzet megjelenítése vizuális 

eszközökkel, az adott környezet 

alapos, pontos megismerése érdekében.   

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.   

környezeti problémák (pl. kocogók, futók 

számára megfelelő hely, szemétgyűjtés, -

tárolás, csomagolóanyagok 

mennyiségének csökkentése) 

megoldásához tervek, koncepciók 

elkészítése, csoportmunkában is, a 

koncepció jól értelmezhető vizuális és 

szöveges bemutatásával. 

Helyi nevezetes épületek vizsgálata, 

elemzése. (Makovecz-templom, szerb 

templom pl.) 

választott probléma (pl. vízpocsékolás, ballagók 

lufi-eregetése, szemetes járda, buszmegálló-

rongálás), helyszín (pl. település, köztér, 

parkoló, víztorony, iskola) és az ideális 

megjelenítés eszközeinek (pl. eseményművészet, 

reklám, látvány, hang, filmnyelvi eszközök) 

tanulmányozása, felmérése egyénileg és 

csoportmunkában. 

A történeti korok és a modern társadalmak 

környezetalakítási jellemzőinek mérlegelő 

felhasználásával, esztétikai és funkcionális 

szempontok érvényesítésével saját, közvetlen 

környezetben megoldásra váró környezeti 

problémák (pl. kocogók, futók számára 

megfelelő hely, szemétgyűjtés, -tárolás, 

csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése) 

megoldásához tervek, koncepciók elkészítése, 

csoportmunkában is, a koncepció jól 

értelmezhető vizuális és szöveges bemutatásával 

Az építészettörténet különböző korszakaiból (pl. 

ókor, romanika, gótika, reneszánsz, barokk, 

klasszicizmus, eklektika, szecesszió, modern, 

posztmodern, kortárs) választott példák 

összehasonlító vizsgálata, csoportosítása 

különböző szempontok szerint (pl. funkció, 

szerkezet, építőanyag, térlefedés, tömeg, 

homlokzattagolás), a tapasztalatok különböző 

játékos vizuális megjelenítésével (pl. gyors 

szabadkézi rajz, alaprajz rekonstruálása, makett 

készítése) 

Fogalmak: fenntartható fejlődés, személyes/közösségi tér, ökológiai lábnyom, ergonómia, 

minimál tér 

 

  



 

Dráma és színház 

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma   

12. évfolyam  1  32 

12. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakör neve  
Óraszám  

32 óra  

Színház és drámaelmélet 5 

Színház- és drámatörténet 15 

Drámajáték és improvizáció 8 

Színházi alkotómunka 4 

 

NAT témakör Színház- és drámaelmélet 5 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A színházművészet és a dráma alapfogalmainak, alapvető dramaturgiai, 

drámaszerkezeti, műfaji fogalmaknak, egy-egy színház- és 

drámatörténeti korszak jelentős alkotóinak, alkotásainak ismerete és az 

ismeret alkalmazása különféle helyzetekben. 

Drámai művek és színházi előadások értő befogadása. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A színházművészet és a dráma szaknyelvének (esztétikai, dramaturgiai, 

illetve irodalom- és színházelméleti fogalmak) szakszerű, értő 

alkalmazása. 

Források, alkotások (drámairodalom, drámaelméleti tanulmányok, 

színházi előadások élőben és felvételről, színikritikák) használata és 

elemzése. 

A műnemek, a műfajok általános jellemzői alapján történő 

összehasonlítási képesség kialakítása. 

Az értékes és az értéktelen alkotás megkülönböztetésének képessége. A 

dráma és a színházművészet kapcsolatrendszerének ismerete. 

A különböző művészeti ágak integrálási képessége. 

 

  



 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

o . Színház- és drámaelméleti ismeretek 

o A drámai műnem sajátosságai. 

o A dráma/színjáték mint kommunikáció. 

o A dráma szerkezeti felépítése. 

o Dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak 

o A színházművészet mint összművészet sajátosságai (a különböző művészeti ágak 

eszközeinek komplex használata, az előadás vizuális és akusztikus eszközei). 

o Színházi műfajok. 

o Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások megtekintése. A látott előadások 

értelmező elemzése 

Fogalmak 

Dialógus, monológ, konfliktus, feszültség, fordulat, késleltetés, jelenet, 

kép, szín, felvonás, szerkezet, történet, cselekmény, akció-dikció, 

szituáció, szerep, színpadi tér és színpadi idő, katarzis, tragédia, komédia, 

realista színjáték, zenés színház, tánc- és mozgásszínház. 
 

 

NAT témakör 
 

Színház- és drámatörténet 
15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul 

ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-

oktatási szakasz 

végére 

Színház- és drámatörténeti alapismeretek, egyes korszakteremtő alkotók 

és műveik drámajátékos tevékenységekkel történő megközelítése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A színházművészet és a dráma szaknyelvének, a különböző korszakok 

speciális szakkifejezéseinek (esztétikai, dramaturgiai, illetve irodalom- 

és színházelméleti fogalmak) szakszerű, értő alkalmazása. 

Források, alkotások (drámairodalom, drámaelméleti tanulmányok, 

színházi kritikák, színházi előadások élőben, felvételről, képről) 

használata és elemzése. 

A dráma- és színháztörténeti korszakok jelentős alkotóinak, alkotásainak 

megismertetése, befogadásuk támogatása. 

A különböző korszakok általános jellemzői alapján történő 

összehasonlítási képesség kialakítása. 

A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak vizsgálata és elhelyezése a 

dráma- és színháztörténet korszakaiban. 

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek/ Fejlesztési követelmények 

o Színház- és drámatörténeti események, korszakok, alkotók, alkotások feltáró feldolgozása. 

Színház- és drámatörténeti ismeretek. 

o Az ókor színháza és drámája: rituális gyökerek, az előadások 

o jellemzői, a színház felépítése; a dráma kialakulása, jellemzői, műfajai, szerkezeti 

felépítése; a korszak nagy alkotói és kiemelkedő művei (javasolt: pl. Szophoklész, 

Plautus). 

o Shakespeare színháza és néhány drámája (javasolt pl. Rómeó és Júlia, Szentivánéji álom, 

Hamlet), az angol reneszánsz 

o színház és dráma jellemzői; a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet. 

o A francia klasszicista dráma, Molière egy-két komédiájának jellemzői, a jellem- és a 

helyzetkomikum (javasolt pl. A 

o fösvény, Tartuffe). 

o A XIX–XX. századi magyar színház és dráma: egy-egy korszakalkotó színházi műhely 

(javasolt pl. Nemzeti Színház), néhány kiemelkedő drámaíró és műveik (javasolt: pl. 

Katona József, Vörösmarty Mihály, Madách Imre, Molnár Ferenc, Örkény István), 

néhány jelentős színész, rendező (javasolt pl. Hevesi Sándor). 

o A fenti témák helyett a szaktanár döntése és a csoport érdeklődése szerint más 

megközelítési módok is lehetségesek, pl.: 

o egy (vagy több) színház megismerése, előadásainak követése egy évadon keresztül 

o színházi előadások elemzése, összehasonlító vizsgálata más színházi előadásokkal, ill. a 

drámai művel 

o egy (vagy több) irodalmi mű mélyebb elemzése, elemzés- rétegeinek feltárása különféle 

dramatikus megközelítési módokkal 

o egy (vagy több) közösen épített történet feldolgozása különféle tematikák mentén stb. 

 

 

NAT témakör Drámajáték és improvizáció 8 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A drámajátékos tevékenységek tudatos használata, céljuk, fejlesztési 

feladataik ismerete. 

Aktív, tudatos és cselekvő részvétel csoportos tevékenységekben, 

irányító és irányított helyzetben. 

Részvétel a dramatikus tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló 

vélemény kialakítása és megfogalmazása. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Koncentrált csapatmunkára alkalmasság kialakítása. 

A kommunikációs képesség, a hétköznapi és a művészi önkifejezés 

fejlesztése. 

A kreativitás, az alkotói gondolkodás, a problémaérzékenység 

fejlesztése. 

Fantáziafejlesztés. 

Helyzetfelismerő, alkalmazkodó és rögtönző képesség fejlesztése. 

Színház- és drámaelméleti ismeretek alkalmazása gyakorlati 

tevékenységben. 

A karakter- és stílusteremtési képesség, a térérzékelés, mozgásos 

ügyesség és ritmusérzék fejlesztése 

 



 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az ismeretek feldolgozását és az alkotó tevékenységet segítő drámajátékok haladó szintű 

alkalmazása, tervezése, vezetése 

o Az alkalmazott dramatikus tevékenységek (drámajáték, kreatív gyakorlatok, improvizáció, 

tanítási dráma, stb.) különböző fajtáinak, eszközeinek, alkalmazási céljainak megismerése. 

o Fejlesztő és szinten tartó beszédgyakorlatok. 

o Koncentrációs, bemelegítő és lazítógyakorlatok. 

o Helyzetgyakorlatok. 

o Ritmusgyakorlatok. 

o Ön- és társismereti gyakorlatok. 

o A tanulók által készített bábok és/vagy maszkok alkalmazása drámajátékban. 

Improvizáció 

o Improvizáció a tanár által megadott téma vagy fogalom, a tanulók által közösen kidolgozott 

cselekményváz 

o (jelenetváz) alapján. 

o Improvizáció a megismert kifejezési formák összefűzésével, valamint színházi stílusok 

elemeinek alkotó jellegű 

o alkalmazásával. 

o Improvizáció zenére. 

o Mozgásos improvizáció tánc- illetve mozgásszínházi technikák alkalmazásával. 

A tánc- és mozgásszínházi technikák haladó szintű alkalmazása 

o Szituáció megfogalmazása állóképben és mozdulatsorral. 

o Történet szerkesztése és megjelenítése mozdulatsorral. 

Fogalmak Stílus, karakter, státusz, hangulat, fókusz, kontraszt, párhuzam, sűrítés, 

harmónia-diszharmónia, fokozás, tér, improvizáció. 

 

 

NAT témakör Színházi alkotómunka 4 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Részvétel különböző dramatikus tevékenységformákban a kívánt 

tartalom kifejezése érdekében, az elsajátított dramatikus eszköztár 

önálló, tudatos és célszerű felhasználása dramatikus és színházi jellegű 

tevékenységek során. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A koncentrált csapatmunkára való alkalmasság, az együttműködés 

fejlesztése. 

Tudatos és irányított kifejezőkészség. 

A kreativitás, a komplex alkotói gondolkodás fejlesztése, támogatása. 

Fantáziafejlesztés, tehetséggondozás. 

Alkotó tevékenységben a színház- és drámaelméleti ismeretek 

alkalmazásának elősegítése. 

A karakter- és stílusteremtési képesség, a térérzékelés, a mozgásos 

ügyesség és ritmusérzék. A beszédkészség, hallás és hangképzés 

fejlesztése. 

Lírai, epikai, drámai művek előadásához szükséges elemzési ismeretek 

közvetítése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vers-, próza- és monológmondás 

o A színpadi beszéd alapvető kritériumainak 

o ismerete és alkalmazása (helyes beszédlégzés, beszédtempó, ritmus, artikuláció, hangerő, 

stílus, nonverbalitás). 

o Egy-egy vers, próza vagy drámai monológ értelmezése, memorizálása, bemutatása. 

Egyéni vagy közös daléneklés 

o Egy-egy dal értelmezése, memorizálása, bemutatása. 

Szerkesztett játék 

o Szerkesztett játék létrehozása, bemutatása. 

o Jelenet, jelenetsor, előadás tervezése, kivitelezése a különböző színházi, bábszínházi, 

zenés, illetve tánc- és 

o mozgásszínházi formák alkalmazásával. 

Alkotó közreműködés színházi előadás létrehozásában, bemutatásában. 

Közreműködés a színházi előadás egyéb produkciós munkáiban (szcenika, zene, 

hangtechnika, dramaturgia, koreográfia, képi rögzítés, stb.). 

Fogalmak Művészi beszéd, előadóművészet, vers- és monológmondás, 

szerkesztett játék, ünnepi műsor, diákszínházi előadás. 

 

  



 

Digitális kultúra 

  
A tantárgy heti 

óraszáma  
A tantárgy éves óraszáma   

9. évfolyam 2 72 

10. évfolyam 1 36 

11. évfolyam 1 36 

 

9. osztály 

A NAT témakörek áttekintő beosztása 

NAT témakör címe 
Óraszám 

72 óra 

Év eleji szervezési kérdések, teremrend, tantárgyi módszertan 1 óra 

Online blokk ( Információs társadalom, e-Világ / Online kommunikáció 

és a digitális eszközök használata) 
6 óra 

Publikálás a világhálón    18 óra 

Táblázatkezelés  12 óra 

Adatbázis-kezelés 12 óra 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata  22 óra 

Ismétlés, számonkérés 1 óra 

 

 

NAT témakör Online blokk 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az információs társadalom alapfogalmainak ismerete, IT biztonság, az 

Internet biztonságos használata, böngésző programok ismerete, 

keresőalkalmazások alkalmazása 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és 

alkalmazásokat. 

A gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az online kommunikáció során alkalmazza 

a kialakult viselkedési kultúrát és 

szokásokat, a szerepelvárásokat; 

Az online kommunikáció jellemzői 

Ismeri és alkalmazza az információkeresési 

stratégiákat és technikákat, a találati listát a 

problémának megfelelően szűri, ellenőrzi 

annak hitelességét; 

Az identitás kérdésének összetettebb 

problémái az online kommunikáció során 

Ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők 

közötti kommunikáció eszközeit és formáit. 

Az online közösségek szerepe, működése 

A hálózati, közösségi portálok 

identitáskérdésének összetettebb kezelése, 

elemzés 

A biztonságtechnikai szempontok szem előtt 

tartása 

Fogalmak 
chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), 

digitális identitás, önérvényesítés, tolerancia 

 

 

NAT témakör Publikálás a világhálón 18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A böngészők használata, az internet kezelése. Egyszerű 

szövegszerkesztő programok, pl. jegyzettömb, stb. használata 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tudjon dokumentumokat szerkeszteni és elhelyezni tartalomkezelő 

rendszerben; illetve tudjon több lapból álló webhelyet készíteni. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Webes publikálásra szánt szöveges és képi 

információk előkészítése a tanuló 

érdeklődésének megfelelően választott 

témában 

Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló 

használata 

Saját weboldal készítése webes 

tartalomkezelő rendszerben a tanuló 

érdeklődésének megfelelően választott 

témában 

 

Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének 

közös elemzése 

Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne 

lévő stílusok használata a dokumentum 

formázásához 

Stíluslapot használó weboldal kinézetének 

módosítása a stíluslap cseréjével 

 

Elkészített weblap internetes publikálása  

A tanuló érdeklődésének megfelelő, több 

weblapot tartalmazó dokumentum önálló 

elkészítése tanári segítséggel, kész stílusok 

alkalmazásával 

Összetett webdokumentum készítése 

Fogalmak 

böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap 

szerkezete, címsorok, bekezdések, felsorolások, táblázat, link, képek 

elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti elemek, weblap elemeinek 

formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás, 

táblázatok használata, hivatkozás készítése 

 

 

NAT témakör Táblázatkezelés 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Alapfüggvények, beépített alkalmazások funkcióinak ismerete, 

formázási utasítások ismerete, diagramok készítése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ, 

számítási feladatokat, ábrázolásokat ésszerűen, logikusan levezetve 

oldja meg. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Adatkezelés Automatikus formázás alkalmazása egy 

cellára, 

cellatartományra.  

Egyéni számformátumok létrehozása 

kialakítása 

 

Műveletek a munkalapon belül, adott 

tartalom keresése egy munkalapon belül a 

keresés paranccsal 

 

Műveletek a munkalapon belül, adott 

tartalom cseréje a csere paranccsal 

Speciális karakterek kiválasztása, beállítása a 

csere funkcióban 

A feltételes formázási beállítások 

alkalmazása. 

 

Az irányított beillesztés használata. Automatikusan frissülő tartalom létrehozása. 

Segédszámítások, illetve egymásba ágyazott 

függvények használata. 

 

Váltás, hivatkozás különböző munkalapok 

között 

 

Fogalmak 

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, saját képlet 

szerkesztése, függvények használata, függvény paraméterezése, 

függvények egymásba ágyazása 

 

 

NAT témakör Adatbázis-kezelés 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Adatbázis fogalmának ismerete, relációs adatbázisok, adatbázisok 

objektumai, táblák létrehozása 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait; 

Az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Alapműveletek kezelése: tábla, űrlap, 

lekérdezés és jelentés megnyitása, mentése, 

bezárása 

 

Tábla, űrlap, lekérdezés és jelentés nézetei 

közötti váltás, beállítási lehetőségek 

 

Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása 

közérdekű adatbázisokból, például 

menetrendekből, kulturális műsorokból, 

védett természeti értékekből 

Közérdekű adatbázisok elérése, adatok 

lekérdezése 

Strukturált adattárolási lehetőségek 

alkalmazása 

 

Meghatározott keresési feltételeket 

tartalmazó egy- és többtáblás lekérdezés 

létrehozása 

Szűrési lehetőségek, feltételek megadása - 

formátumok 

Rekordok rendezése lekérdezés-feltételek 

használatával növekvő, csökkenő numerikus, 

betűrendben. 

Helyettesítő karakter alkalmazása a 

lekérdezésben: * vagy %, ? vagy _ 

Adatbevitel – és érvényességi szabály 

beállítása 

 

Fogalmak 
adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, 

logikai műveletek, helyettesítő karakterek 

 

 

NAT témakör Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 22 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális 

eszközökön; 

Egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

Ismeri a kódolás eszközeit; 

Adatokat kezel a programozás eszközeivel 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Egyszerű példákban, feladatok megoldásában használja egy formális 

programozási nyelv fejlesztői környezetének alapszolgáltatásait; 

Szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt 

egy magas szintű formális programozási nyelven kódolja; 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egy formális programozási nyelv 

megismerése közösen megoldott egyszerű 

példákon keresztül konzolon. 

Az algoritmikus gondolkodást segítő 

informatikai eszközök és szoftverek 

használata 

Típusok, és változók deklarálása  A problémamegoldáshoz tartozó 

algoritmuselemek megismerése.  

Vezérlőszerkezetek (szekvencia, elágazás, 

ciklus) megismerése 

Algoritmus leírása egy lehetséges módjának 

megismerése 

Vezérlőszerkezetek használata, a célnak 

megfelelő szerkezet kiválasztása, indoklás 

 

Programozási környezet megismerése, 

konzolos alkalmazások létrehozása 

Szintaktikai és szemantikai 

helyesség/igényesség kialakítása 

„Form”-os alkalmazások megismerése – 

egyszerű Windows-alapú alkalmazások 

fejlesztése 

 

Egyszerű programozási feladatok elkészítése 

önállóan 

 

Fogalmak 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, 

algoritmusleírási mód, szekvencia, elágazás, ciklus, változók, egész szám, 

valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, tömb, mátrix, egyszerű 

algoritmusok, programozási alaptételek 

  



 

10. osztály 

A NAT témakörek áttekintő beosztása 

NAT témakör címe 
Óraszám 

72 óra 

Év eleji szervezési kérdések, teremrend, tantárgyi módszertan 1 óra 

Szövegszerkesztés 8 óra 

Multimédiás dokumentumok készítése 4 óra 

Táblázatkezelés 6 óra 

Adatbázis-kezelés 6 óra 

Számítógépes grafika/prezentáció és képszerkesztés 5 óra 

Publikálás a világhálón/Weblapszerkesztés 5 óra 

Ismétlés, számonkérés 1 óra 

 

 

NAT témakör Szövegszerkesztés 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Szövegbevitel, bekezdés- és karakterformázás, táblázat készítése, 

formázása, képek beszúrása 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

Tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az 

előre definiált stílusok használatáról 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kördokumentumok készítése – körlevél, 

boríték, címke 

Adatok kezelése, szűrése, rendezése – a 

kördokmentumhoz 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Speciális dokumentumok, meghívók, 

leporellók, belépők, ismertetők készítése 

Képek szerkesztése, előkészítése a 

dokumentumokba való beillesztéshez 

Megadott nyersszöveg felhasználásával 

hosszú dokumentum formázása  

 

Tartalomjegyzék készítése, kialakítása  Címsor stílusok beállítása a 

tartalomjegyzékhez 

Élőfej és élőláb kialakítása Beállítási lehetőségek ismerete (első oldal 

eltérése, páros és páratlan oldak, stb.) 

Szakaszonként eltérő laptájolás Töréspontok beszúrása 

Fogalmak kördokumentum, élőfej és élőláb, töréspontok, stílusok, tartalomjegyzék,  

 

 

NAT témakör Multimédiás dokumentumok készítése 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a multimédiás fájlokat, kiterjesztésüket, s a megnyitásukhoz 

használható alapvető programokat. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tud digitálisan képet rögzíteni, hangot és videót felvenni 

Ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és 

szoftverek kiválasztásának szempontjait.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az információkeresés során új multimédiás 

elemeket gyűjtése 

 

A gyűjtött multimédiás alapelemek 

felhasználásával új dokumentumok 

létrehozása 

Az elkészített dokumentumok 

előadása/magyarázata, bemutatása 

Más tantárgyakhoz készít multimédiás 

dokumentumot adott témához kapcsolva 

Más tantárgyak projektfeladatainak 

megoldásához szükséges digitális eszközök 

és szoftverek kiválasztása. 

Fogalmak fénykép, video, hang; multimédia-szerkesztő; 

digitális képfeldolgozás, -megosztás 



 

 

NAT témakör Táblázatkezelés 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A korábbi ismeretek együttese - alapfüggvények, beépített 

alkalmazások funkcióinak ismerete, formázási utasítások ismerete, 

diagramok készítése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A problémamegoldás során a megfelelő függvényeket használja; 

Az adatokat, eredményeket célszerűen az adathalmazt jól modellező 

diagramon szemlélteti; 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Aritmetikai képletek megfelelő alkalmazása,  Képletek készítése cellahivatkozások és 

aritmetikai operátorok (összeadás, kivonás, 

szorzás, osztás) használata 

A relatív, és abszolút cellahivatkozások 

értelmezése és használata a képletekben 

 

A képletek használata során felmerülő 

általános hibaértékek felismerése és 

értelmezése 

####, #NÉV?, #ZÉRÓOSZTÓ!, #HIV!, 

#ÉRTÉK! jelzések ismerete 

Adott feladat különböző megoldási 

lehetőségeinek közös elemzése 

 

Diagramok hangolása szélsőértékek beállítása, osztásegységek 

megadása 

Adatcímkék hozzáadása a grafikonhoz: 

érték/szám, százalék 

 

Fogalmak 
cella, oszlop, sor, relatív, vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet 

szerkesztése, hibaértékek, diagramtípusok, diagram-összetevők 

 

 



 

NAT témakör Adatbázis-kezelés 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A korábbi ismeretek együttese: az adatbázis fogalmának ismerete, 

relációs adatbázisok, adatbázisok objektumai, táblák létrehozása 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az adatbázisba külső adatokat importál, - beállítja az adattípusokat és a 

táblák közti kapcsolatokat az integritással, és a kaszkádolt 

műveletekkel. Az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 

Létrehoz és szerkeszt űrlapokat, jelentéseket. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Feltételek hozzáadása egy lekérdezéshez 

operátorok, illetve helyettesítő karakterek 

használatával 

operátorok, helyettesítő karakterek ismerete 

Csoportosítás, függvények használata, és 

számolás lekérdezésekben 

A kezelőfelület megismerése, a beépített 

szerkesztő modul használatának elsajátítása 

Segéd-lekérdezések, és speciális kapcsolatok 

létrehozása 

 

Űrlapkezelés Űrlap használata a rekordban lévő adatok 

hozzáadásához, módosításához, törléséhez 

Jelentések Meghatározott mezők megjelenítése egy 

csoportosított jelentésben a sum, minimum, 

maximum, average, count használatával, a 

megfelelő töréspontoknál. 

Exportálás – adatok kinyerése, más 

alkalmazás részére történő hozzáférés 

biztosítása 

Egy tábla rekordjainak, ill. a lekérdezés 

kimenetelének exportja táblázat, szöveg (.txt, 

.csv, pdf), XML formátumban a meghajtó 

megfelelő helyére 

Nyomtatási beállítások Az összes rekord, vagy csak a kijelöltek 

nyomtatása; vagy meghatározott oldalak 

nyomtatása az űrlap elrendezés használatával 

Fogalmak 

adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, tábla, 

kapcsolatok, lekérdezés, űrlap, jelentés; feltételek, csoportosítási, és 

összegzési beállítások 

 

 



 

NAT témakör/ 

Fejlesztési cél 
Számítógépes grafika/prezentáció és képszerkesztés 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Pixel és vektorgrafikus képek szerkesztése, manipulálása 

A beépített alkalmazások grafikai részének kezelése 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Komplex módon tudja kezelni grafikai problémák megoldásához a 

rajzoló programokat, illetve a képszerkesztő programokat. 

Segítségükkel képes átszínezni a képeket, és hibákat javítani. Művészi 

effektusokat, beépített scripteket képes használni. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Rétegek kezelése, beállítások rétegek 

manipulálása,  

A rétegek tulajdonságainak beállítása: 

láthatóság, zárolás, név, opacitás, fedési mód 

„Képhatások” alkalmazása Művészi hatások beállítása: festett üveg, 

mozaik, domborítás 

Torzítási hatások: szél, fodrozás, örvény 

Szűrők beállítása Elmosódás, töredezettség, színszűrés, régi 

kép 

Publikáció web-re Színmélység és képméret megváltoztatása az 

optimális letöltési idő érdekében, 

Váltottsoros kép fogalma, - megjelenítése 

Prezentációkészítő program beépített grafikai 

készletének használata 

 

Fogalmak színmélység, átlátszóság, rétegek, transzformációk, szín, színátmenet, 

művészi hatások(fajták), szűrési módok, beépített elrendezések, eszközök; 

 

NAT témakör Publikálás a világhálón/Weblapszerkesztés 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit;  

Érti a CSS használatának alapelveit.  



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben;  

Több lapból álló webhelyet készít.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Grafikus weblapszerkesztő felület kezelése, 

beállítások 

Weblapszerkesztő programok általános 

felépítése,  

Oldalbeállítások, hivatkozások (aktív, 

felkeresett, nem látogatott linkek) testre 

szabása, 

 

Formázások: stílusok, színek, betűk 

beállítása, képek beszúrása, alternatív 

szövegek beállítása, mentési lehetőségek 

Nem tökéletesen működő grafikus 

weblapszerkesztő programoknál a kódolásba 

kell az adott művelet HTML-parancsát 

beírni, hogy a beállítás optimálisan 

működjön. 
Hivatkozások beszúrása, könyvjelzők 

alkalmazása 

Stíluslapot használó weboldal kinézetének 

módosítása a stíluslap cseréjével 

Választott témához kapcsolódó webes 

dokumentum elkészítése és publikálása 

csoportmunkában, kapott stílusok 

alkalmazásával, illetve azok részleges 

módosításával 

 

Fogalmak 

weblap szerkezete, címsorok, felsorolások, táblázat, linkek, képek 

elhelyezése, stílusok, szövegformázás, táblázatok használata, hivatkozás 

készítése, publikálás 

  



 

11. osztály 

A NAT témakörek áttekintő beosztása 

NAT témakör címe 
Óraszám 

72 óra 

Év eleji szervezési kérdések, teremrend, tantárgyi módszertan 1 óra 

Online kommunikáció és az infokommunikációs technológiai eszközök 

biztonságos használata 
6 óra 

Mobiltechnológiai ismeretek 4 óra 

Szövegszerkesztés 4 óra 

Multimédiás technológia alkalmazása 6 óra 

Digitális eszközök használata 4 óra 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 10 óra 

Ismétlés, számonkérés 1 óra 

 

NAT témakör 
Online kommunikáció és az infokommunikációs 

technológiai eszközök biztonságos használata 
2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az adatok és személyes biztonság biztosítása a neten, böngésző 

programok kezelése, keresőalkalmazások alkalmazása 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az online kommunikáció során alkalmazza a megtanult kivédő 

magatartást, mind a személyes biztonságára, mind pedig az adatainak, 

ikt eszközeinek védelmére. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Elektronikus kommunikáció szabályainak 

betartásával két- vagy többrésztvevős 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

kommunikációs lehetőségek és alkalmazások 

használata 

A számítógépes szélhámosság (social 

engineering) fogalmának és jelentőségének 

megértése (információ-gyűjtés, csalás, 

számítógépes rendszerek való hozzáférés) 

A számítógépes szélhámosság módszereinek 

megismerése (telefonhívások, adathalászat 

(phishing), kifigyelés (shoulder surfing). 

A személyazonosság-lopás fogalma és 

következményei (személyes, pénzügyi, 

üzleti, törvényi) 

A személyazonosság-lopás módszerei 

(információ búvárkodás (information diving), 

bankkártya-lemásolás (skimming), 

kikérdezés (pretexting). 

Fájl- és adatbiztonság A makró engedélyezésének és tiltásának 

biztonságra gyakorolt hatásai 

Jelszavak létrehozása, - előnyök, hátrányok Fájlok jelszavas védelemmel való ellátása 

(dokumentumok, tömörített fájlok, 

táblázatok) 

Fogalmak 
kiberbűnözés, hackelés, etikus hackelés, social engineering, adathalászat, 

kifigyelés, információ búvárkodás, bankkártya-lemásolás, kikérdezés, 

jelszavas védelem 

 

 

NAT témakör Mobiltechnológiai ismeretek 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Adott (saját) IKT eszköz használati rutinja. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az applikációkat önállóan telepíti; 

Céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek 

operációs rendszereit; 

Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 

alkalmazások használata során együttműködik társaival. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök 

ismerete 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mobileszközök kezelése, alkalmazások 

futtatása, telepítése, eltávolítása 

Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, 

használata, beállítása, paraméterek 

módosítása 

Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást 

segítő programok használata 

 

Mobiltechnológiai eszközök segítségével 

megvalósított együttműködés 

 

Fogalmak 
mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás 

telepítése, alkalmazás eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, 

oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat 

 

NAT témakör Szövegszerkesztés 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Szövegbevitel, bekezdés- és karakterformázás, táblázat készítése, 

formázása, képek beszúrása, hosszú dokumentumok 

szerkesztése/kezelése, tartalomjegyzék, hivatkozások készítése 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Formanyomtatványok, sablonok 

alkalmazása, például iratminta, kérdőív 

készítése 

Tipográfiai ismeretek kialakítása, bővítése 

Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, 

formanyomtatvány készítése 

 

Meghívók, rendezvényekre jegyek, tombolák 

készítése 

 

Az információforrások/képek szabályos 

megnevezése, hivatkozása 

A szerzői jogvédelem betartása, betartatása 

Fogalmak 
formázási műveletek, stílus, sablon, töréspontok, beállítások, tipográfia, 

hivatkozási szabályok 

 



 

 

NAT témakör/ 

Fejlesztési cél 
Multimédiás technológia alkalmazása 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a multimédiás fájlokat, kiterjesztésüket, s a megnyitásukhoz 

használható alapvető programokat. 

Ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és 

szoftverek kiválasztásának szempontjait. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes digitálisan rögzíteni képet, hangot és videót, s azokat 

manipulálni. Alkalmazza az információkeresés során gyűjtött 

multimédiás alapelemeket új dokumentumok készítéséhez; és 

gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a 

bemutatókészítő eszközök használatában.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Multimédia állományok (kép, hang, video) 

digitális rögzítése – például szkennerrel, 

digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal, 

vagy digitális videókamerával 

Multimédia állományok manipulálása 

A rögzített multimédiás dokumentum 

szerkesztése, kezelése 

 

Felvetődő probléma megoldásához az 

információkeresés során gyűjtött 

multimédiás alapelemek felhasználásával új 

dokumentumok létrehozása, például kép, 

videorészlet beszúrása a bemutatóba 

Az információkeresés során gyűjtött 

multimédiás alapelemek felhasználásával új 

dokumentumok létrehozása, 

a gyűjtés során a szerzői jogvédelem szem 

előtt tartása 

 Más tantárgyak projektfeladatainak 

bemutatása multimédiás dokumentumok 

alkalmazásával 

Fogalmak 
fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video, multimédia-

szerkesztő; digitális képfeldolgozás, -megosztás 

 

 



 

NAT témakör Digitális eszközök használata 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanuló ismerje és tudja használni a célszerűen választott informatikai 

eszközöket és a működtető szoftvereit,  

Kövese a technológiai változásokat a digitális információforrások 

használatával; 

Céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek 

operációs rendszereit. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Projektfeladathoz szükséges digitális 

eszközök kiválasztása, ergonomikus 

munkakörnyezet kialakítása mind szoftveres, 

mind hardveres szempontból 

Az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásainak ismerete; a károsító 

hatások csökkentése 

 Az informatikai eszközök működési elveinek 

megismerése 

 Az informatikai eszközök, mobileszközök 

operációs rendszerei 

Operációs rendszer segédprogramjai 

A digitális eszközök biztonságos 

használatához szükséges lépések megtétele, 

az eszköz szoftveres karbantartása, 

vírusvédelme 

 

Digitális kártevők elleni védekezés 

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a 

felelős eszközhasználat kialakítása, 

tudatosítása; etikus információkezelés 

Az együttműködéshez szükséges állományok 

megosztása számítógépes hálózat 

segítségével 

Felhőszolgáltatások igénybevétele, 

használata a csoportmunkában 

Állományok kezelése és megosztása a 

felhőben 

Fogalmak 

ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve hálózati 

fájl- és mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés 

ellenük, mobileszközök operációs rendszere, felhőszolgáltatások, 

szinkronizálás, etikus információkezelés 

 

 



 

NAT témakör Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Alap vezérlési szerkezetek (szekvenciák, elágazások, ciklusok), adatok 

deklarációja, adatok bekérése, kiíratása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A példákban, feladatok megoldásában használja egy formális 

programozási nyelv fejlesztői környezetének alapszolgáltatásait; 

A vezérlőszerkezetek segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy 

magas szintű formális programozási nyelven kódolja 

Tapasztalatot szerez a hétköznapi jelenségek számítógépes 

szimulációjáról; 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó 

feladatok egyszerű algoritmusának tervezése 

és kódolása 

A problémamegoldáshoz tartozó 

algoritmuselemek használata. Algoritmus 

leírása egy algoritmusleíró eszköz 

segítségével 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges 

adatok és eredmények kapcsolatának 

meghatározása 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges 

adatok és az eredmények kapcsolata 

 Az elemi és összetett adatok 

megkülönböztetése, kezelése és használata 

Adott probléma megoldása vizuális és 

karakteres fejlesztői környezet használatával 

is 

Egyszerű típusalgoritmus használata 

Az alapvető vezérlők használata: címke, 

nyomógomb, szövegmező, jelölőnégyzet, 

rádiógomb a felhasználói felület 

programozásában alkalmazói jellegű 

feladatok során (pl. megrendelés beviteli 

felülete) 

A program megtervezése, kódolása 

Tesztelés adott nyelvi környezetben, a 

program különböző kimeneteinek 

tesztelésére alkalmas mintaadatok előállítása 

és használata 

Adott feladathoz készült különböző 

megoldások közös megbeszélése 

Tesztelés, elemzés 

Fogalmak 

algoritmuselemek, algoritmusleírási mód, egyszerű algoritmusok 

tervezése, vezérlési szerkezetek, kódolás, típusfeladatok, tesztelés, 

elemzés, hibajavítás 



 

 

Technika és tervezés 

 
A tantárgy heti 

óraszáma 
A tantárgy éves óraszáma  

11. évfolyam 1 36 

11. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Család, otthon, háztartás 22 

Közlekedés 4 

Életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori tanulási lehetőségek, 

közösségi szerepek 

10 

 

NAT témakör Család, otthon, háztartás 22 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

Tapasztalat, illetve saját vélemény megfogalmazása a család és a 

környezet életmódjáról. 

Az egészség és a környezet ügye iránti személyes felelősség elismerése 

és válla- lása. 

A háztartásban elvégzendő mindennapi munkák ismerete. 

Előzetes tapasztalat és ismeretek a családi munkamegosztásról, az 

időbeosz- tásról. 

Közművek és szolgáltatások ismerete. Takarékossági lehetőségek 

ismerete. 

Egészség fogalma. Az egészséges életmód elemei. 

Családtagok és példaképek karitatív munkatevékenységeinek ismerete. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Kulturált véleménynyilvánítás, vita, meggyőzés eszközeinek ismerete. 

Öntudatos, határozott, magabiztos, nem én-központú, de mások érdekeit is 

szem előtt tartó személyiség alakítása. 

Az egészséges családi élet és a gyermekvállalás iránti nyitottság 

kialakítása, illetve erősítése. 

A gyermekvállalással és a gyermekneveléssel kapcsolatos tájékozottság 

növelé- se. A gyermeknevelési problémák objektív, felnőtt módra történő 

értékelése 

képességének fejlesztése. 

Előrelátó pénzügyi tervezés képességének és gyakorlatának kialakítása. 

Az anyagi és humán erőforrások gazdaságos működtetéséhez szükséges 

képes- ségek és tájékozottság kialakítása. 

Takarékos, önkorlátozó, tudatos fogyasztói magatartás kialakítása. 

Alapvető jártasság kialakítása a fogyasztóvédelem lehetőségeiben és 

eszközei- ben. 

Az egészség- és környezettudatos attitűd megszilárdítása. 

Tapasztalatok bővítése a környezetünkben élők tevékenységével, azok köl 

 

Tevékenységek/Ismeretek: Fejlesztési követelmények: 

1.3. Korszerű pénzkezelés, pénzügyi ismeretek 

A pénz funkciói, valuta-deviza, árfolyam-rendszer, bankjegyismeret. 

A bankrendszer-MNB. A jegybank feladatai, fiskális és monetáris politika eszközei. A 

kereskedelmi bankok-bankszámlanyitás, bankkártya (típusai) igénylés és használat. Teendők 

elveszett, ellopott bankkártya esetén. 

Befektetési formák: értékpapírok (kötvény, részvény, államkötvények) és befektetési alapok. 

Hitelek: a hitelek fajtái, a hitelfelvétel lehetőségei, feltételei és kockázatai. Pénzügyi 

fogyasztóvédelem. 

Bankhasználati ismeretek (hogyan válasszunk bankot, szolgáltatást, mire ügyeljünk, mit 

számoljunk, ellenőrizzünk). 

Tőzsde: működése, brókercégek, részvényvásárlási lehetőségek, tőzsdei ügyletek. 

Alapvető biztosítási fajták, szolgáltatások (életbiztosítás, vagyonbiztosítás, 

felelősségbiztosítás és utazási biztosítás). 

Nyugdíjrendszer: magán és önkéntes nyugdíjpénztárak. 
1.4. Környezet- és egészségkultúra 
A magyar nép egészségi állapota (jelenségek, okok és következmények, egyéni és társadalmi 

felelősség). 
Egészségvédelem (egészségünk megőrzése, szűrővizsgálatok, orvosi ellátás igénybevétele, 

gyógyszerfogyasztási szokások, házi patika összeállítása). 
Higiénia. Lehetőség szerint szakembert is bevonni. 
Öltözködéskultúra (divatok, mértéktartó, alkalomhoz illő öltözködés, a ru- házat gondozása). 
Egészséges táplálkozás (tudatos élelmiszer-választás, egészséges élelmisze- rek, élelmiszer-biztonság, 

élelmezésbiztonság, az élelmiszerek kezelésének és tárolásának szabályai, étrend-kiegészítők és 

élelmiszer-adalékanyagok 
előnyei, hátrányai). A téma feldolgozásnál szakember bevonása ajánlott. A rendszeres testmozgás 

jelentősége. 
Környezetjog (állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem). 
1.5. Életminőség 
A nélkülözők, szűkös anyagi körülmények között élők, a támogatásra szoru- lók gyámolítása, 

közreműködés életminőségük jobbá tételében. 



 

Tevékenységek/Ismeretek: Fejlesztési követelmények: 

A fogyatékosság fogalma, fajtái, következményei. A fogyatékkal élők jogai és lehetőségei. 
A fogyatékkal élők hivatali és önkéntes segítése. Önkéntesség lehetőségei 
1.6. Öngondoskodás 
Felelős viszonyulás a jövőhöz (kockázatok és ezek kezelése, a valódi, saját akaratból történő 

öngondoskodás céljai, formái, lehetőségei, ezzel kapcso- latos számítások). A pénzügyi ismereteken 

belül biztosítások és a nyugdíj- rendszer lehetőségeit bővebben kifejtjük. 
1.7. Tudatos fogyasztói magatartás 
A média és a reklámok befolyásoló szerepe a termékválasztásban. Tisztes- ségtelen, megtévesztő 

reklámok és kereskedelmi gyakorlatok. 
Környezet- és egészségtudatos fogyasztói magatartás. 
Tudatos vásárlás (pénz- és energiatakarékosság, előre átgondolt vásárlás, 
egészséges, környezetbarát anyagokból és környezetkímélő technológiával készült, megfelelő 

csomagolású, magyar, illetve helyi termékek, továbbá méltányos kereskedelem előnyben részesítése). 
Az internetes vásárlás lehetőségei, előnyei és hátrányai. 
Védjegyek, eredetvédelem. A termékhamisítás veszélyei, társadalmi kocká- zata. 
Fogyasztóvédelem. Utazási szerződések, távollévők között kötött szerződé- sek. 
Szavatosság, jótállás és az ezzel kapcsolatos fogyasztói jogok és lehetőségek (javítás, kicserélés, 

vételár-leszállítás, vételár-visszatérítés). 
Panaszügyintézés - a panasztétel lehetséges módjai (szolgáltatókra háruló 
válaszadási kötelezettség, fogyasztóvédelmi hatósághoz való fordulás), bé- kéltető testületek. 
1.8. Hivatali ügyintézés 
A legfontosabb hivatalok (polgármesteri hivatal, adó- és vámhivatal, posta, kormányhivatal) és az 

ügyintézés lehetőségei. 
Internetes ügyintézés, információszerzés. 

Fogalmak 

Életmód, életvitel, házasság, várandósgondozás, csecsemőgondozás, költségve- 

tés, jövedelem, bevétel, kiadás, megtakarítás, szolgáltatás, közüzemi díj, fogyasz- 

tóvédelem, jótállás, szavatosság, reklám, piac, marketing, élelmiszer-biztonság, 

higiéné, testápolás, háztartási vegyszer, veszélyes anyag, használati utasítás, 

egészség, betegség, járvány, lappangási idő, betegség, tünet, betegápolás, egész- 

ségkárosító hatás, stressz, szenvedély- és kedélybetegség, karitatív munka, fogya- 

tékossággal élők, önkéntesség, digitális ügyfélkapu, internetes vásárlás, pénzügyi 

tranzakció, ügyfélszolgálat, biztosítás, bank, öngondoskodás. 

 

NAT témakör Közlekedés 3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

A település közlekedési viszonyairól nyert tapasztalatok. 

Véleménynyilvánítás a közlekedési infrastruktúráról 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Önálló megfigyelés, adatgyűjtés, rendszerezés. Személyes életvitelt 

befolyá- soló tényezők vizsgálata, értékelése. Magabiztos tájékozódás 

kialakítása. Ud- variasság, előzékenység gyakorlása. Döntéshozatali 

képesség fejlesztése gaz- 

daságossági számítások alapján. 



 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Közlekedési rendszerek 

Adott település közlekedési rendszere, a közlekedési infrastruktúra és a lakosság 

életmódjának, a terület gazdasági lehetőségeinek összefüggései 

A közlekedési viszonyok társadalmi hatásai 

A közlekedési viszonyok társadalmi hatásai (a település közlekedési viszonyainak hatása a 

személyes életvitelre, a tömegközlekedési lehetősé- gek társadalmi hatásai). 

A közlekedés környezeti hatásai 

A különböző közlekedési eszközök és közlekedési módok energiaigénye. A közlekedésből 

eredő levegőszennyezés. Az energiaigény és a levegő szennyezés mérséklésének lehetőségei 

(alacsony fogyasztású, illetve alternatív energiaforrású közlekedési eszközök, 

környezettudatos közle- 

kedés). 

Közlekedéskultúra 

Közlekedési kultúra (udvarias, biztonságos közlekedés, szabálykövetés, biztonság, baleset-

megelőzés, előzékenység). 

Fogalmak Közlekedési rendszer, járműpark, járatsűrűség, menetrend, károsanyag- 

kibocsátás, környezetvédelmi vizsgálat 

 

NAT témakör Életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori tanulási 
lehetőségek, közösségi szerepek 

7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Elektronikus kommunikációs gyakorlottság. 

Önismeret (személyes erősségek, gyengeségek, tanulási képességek, 

ambíci-ók). 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A személyes életpálya-lehetőségeket meghatározó objektív és 

szubjektív té- nyezők felismerése és reális értékelése, a tervezett pálya 

jellemzőinek helyes megítélése. 

Véleményalkotás tipikus életpályákról, életpályamintákról, 

összevetésük a saját életpálya-tervekkel. 

Kitartó, fegyelmezett munka, a munkamagatartásban megnyilvánuló 

céltuda- tosság erősítése. 

Reális önértékelésen alapuló pályaválasztás, a tervezett életpálya 

jellemzői- nek számbavétele és összevetése a személyes 

elképzelésekkel. 

A folyamatos egyéni művelődés, szakmai továbbfejlődés 

fontosságának, az egész életen át tartó tanulásnak (LLL) az elfogadása 

és érvényesítése. 

Az önkéntes munka lehetőségeinek és jelentőségének a 

megismertetése.. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

3.3. Álláskeresés, munkavállalás, munkaviszony, munkanélküliség 

A tanulói, hallgatói jogviszony melletti munkavállalási feltételek és kötele- zettségek. 

Diákmunkák: lehetőségek, személyes tapasztalatok. Munkaviszony keletkezése, megszűnése, 

munkavégzés. 

A személyes kapcsolatok és a munkamagatartás, munkakultúra szerepének felismerése az 

álláskeresésben és a munkahely megtartásában. 

A munkavállalás jogszabályi környezete, különböző munkaszervezetek, munkavégzéssel 

kapcsolatos jogviszonyok jellemzői, a munkaszerződés 

kötelező kellékei, a munkavégzésre, a munkaidőre, a próbaidőre, a szabad- ságra, a 

munkabérre vonatkozó szabályok. 

Alapvető adózási formák megismertetése. 

Egyéni vállalkozás és gazdasági társaságok. Egyéni vállalkozások indításá- nak jogi feltételei. 

Gazdasági társaságok: Bt, Kft, Rt 

Pozitív példaképek a munka világából, sikeres vállalkozások. 

Az álláskeresést segítő szervezetek, információforrások, álláskeresési tech- nikák (önéletrajz 

írás), eljárások. 

A munkaviszony nélküli állapot lehetőségei és veszélyei, a munkanélküli- séggel járó 

lehetőségek, jogok és kötelezettségek. 

3.4 Közösségi szerepek 

A tágabb közösségért (egyház, iskola, helyi közösség, település) végzett önkéntes munka 

lehetőségei és jelentősége; közösségi szolgálat. 

Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és honvédelmi ismeretek. Meghívott előadók bevonása 

ajánlott. 

Civilszervezetek céljai, lehetőségei, jelentőségük, néhány nemzeti és nem- zetközi 

civilszervezetek tevékenységének megismerése. Kapcsolattartás és együttműködés 

kezdeményezése civilszervezetekkel, munkájukba való önkéntes bekapcsolódás. 

Fogalmak 

Életpálya-terv, karriercél, jövedelem, megélhetés, munkavállalás, 

álláskeresés, közalkalmazott, köztisztviselő, vállalkozó, munkaszerződés, 

munkaügyi ellátás, 

önéletrajz, motivációs levél, foglalkozási mobilitás, felsőoktatás, felvételi, 

kétcik- lusú, illetve egységes képzés, egész életen át tartó tanulás (LLL), 

munka melletti tanulás, munkavégzés tanulás mellett, felnőttképzés, 

közművelődés, távoktatás, 

egyéni tanulás, önképzés. 

 

  



 

 

Testnevelés és sport  

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma   

9. évfolyam 5 180 

10. évfolyam 5 180 

11. évfolyam 5 180 

12. évfolyam 5 160 

9. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

180 óra 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 23 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 25 

Torna jellegű feladatmegoldások 
32(22+10) 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

Sportjátékok 30 

Testnevelési és népi játékok 18 

Önvédelmi és küzdősportok 6 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 10 

Úszás 36 

 

 

NAT témakör 
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
23 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

Megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának 

megakadályozására, erre társait is motiválja. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

önálló tervezése és végrehajtása 

4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok tervezése, vezetése a társaknak 

Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt) alkalmazó gyakorlása 

Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló összeállítása, 

azok tudatos gyakorlása 

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek önálló, de tanári kontroll alatt történő összeállítása, célzott 

alkalmazása 

A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása és alkalmazása 

Légzőgyakorlatok összeállítása, végrehajtása 

A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások önálló és tudatos alkalmazása 

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló 

végrehajtása 

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, végrehajtása, 

vezetése a társaknak 

Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése, vezetése  

A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák rendszeres és tudatos alkalmazása 

Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 

Fogalmak 
légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus 

gimnasztika, szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

 

NAT témakör Atlétikai jellegű feladatmegoldások 25 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben 

hatékonyan, kreatívan alkalmazza; 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására; 

Rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − 

lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

Belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan 

javítja futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

Képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, 

versengések és versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni 

sajátosságaihoz formálva hatékonyan alkalmazni. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása a speciális 

bemelegítésben és mozgáskészség-, illetve mozgásképesség-fejlesztésben 

Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

Az atlétika sportág történetének, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

Futások: 

A futóiskolai gyakorlatok és futófeladatok harmonikus végrehajtása ön- és társmegfigyelés 

segítségével 

Rajtok és rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–40 m-en. Térdelő- és állórajt 

szabályos végrehajtása, versengések rövid- és középtávon ismétléssel 

Váltófutások versenyszerűen rövidített és teljes távon (4×100 m, 4×400 m) felső váltással, 

indulójelhez igazodva, minél kisebb sebességvesztéssel. Váltósorrend önálló kialakítása, 

váltótávolság gyakorlással történő kimérése 

Folyamatos futások 8–12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel hosszabb távú edzésprogramokba történő összeállítása, rendszeres 

alkalmazása 

Ugrások: 

Az ugróiskolai gyakorlatok harmonikus végrehajtása a mozgásképesség és készség 

fejlesztésével, ön- és társmegfigyelés segítségével 

A megismert elugrótechnikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre az egyénileg 

kiválasztott technikával 

A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre, az 

egyénileg kiválasztott technikával 

Hármasugrás önállóan választott elugróhelyről és nekifutási távolságból 

Dobások: 

Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

Kislabdahajítás célra és versenyszerűen távolságra 5–9 lépés nekifutással 

Súlylökés gyakorlása könnyített szerrel különböző technikákkal. Versenyszerű lökéssel 4 

kg-os (lányok) és 6 kg-os (fiúk) szerrel választott technikával 

Fogalmak 

álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, 

nekifutási távolság, induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, 

gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos időmérés, előkészítő 

gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, 

keresztlépés, kimért pálya, dobószektor 

 

NAT témakör Torna jellegű feladatmegoldások 22 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására; 

Belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

A torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon 

keresztül fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és 

kifejezőképességét. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból 

tornagyakorlatot összeállítani, majd bemutatni. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

A korábbi követelményekben megfogalmazott mozgásanyag elmélyítése, készségszintre 

emelése és gyakorlása 

Az elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan 

A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások 

szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) 

szinten tartása, további fejlesztése 

A segítségadás készségszintű alkalmazása 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

Mászókulcsolással mászás 3–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 4–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

 (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 

További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a diákok 

képességeihez igazodó differenciálással 

Talajon: 

Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

Emelés fejállásba (fiúk), emelés fejállásba segítséggel (lányok) 

Fellendülés kézállásba 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

Vetődések, átguggolások, átterpesztések 

A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

Ugrószekrényen: 

Az előző évfolyamokon tanultak gyakorlása, az elugrás távolságának, az ugrás hosszának és 

magasságának növelésével 

Lányoknak: 
Gerendán: 

Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás guggolásban; 

támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és karlendítésekkel 

Fordulatok állásban, guggolásban 

Tarkóállási kísérletek segítséggel 

Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb átlendítéssel és 90 fokos 

fordulattal terpeszülés 

Leugrások feladatokkal 

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Fiúknak: 
Gyűrűn:  

Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó lefüggésbe, 

emelés lebegőfüggésbe 

Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

Vállátfordulás előre 

Húzódás-tolódás támaszba 

Lendület előre támaszba, segítséggel 

Fogalmak 
billenés, nyílugrás, húzódás-tolódás támaszba, saslendület előre-hátra, 

malomforgás 

 

NAT témakör 
Ritmikus gimnasztika és aerobik 

(választható) 
10 óra  

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon 

keresztül fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és 

kifejezőképességét. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a 

kiválasztott ritmikus gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

Önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból 

tornagyakorlatot összeállítani, majd bemutatni. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ritmikus gimnasztika: 

A korábban tanult mozgások magasabb szintű végrehajtása 

Egy választott szerrel alapvető technikai elemek készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

Testtechnikai elemek elsajátítása: 

járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, szökkenő hármaslépés, ördögugrás, 

őzugrás 

forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, lendítések 

hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon, dobások-elkapások 

labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, leütések 

buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-elkapások, lendítés 

szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, dobások-elkapások 

A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási 

képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további fejlesztése 

Önállóan összeállított gyakorlat megtanulása zenére, esztétikus és harmonikus végrehajtása 

Aerobik: 

Nyolc ütemű alaplépésekből álló blokkok variációiból a tanulók által összeállított 

mozgáskombinációk végrehajtása 

Az aerobikedzés különböző edzésszakaszaihoz tartozó mozgásanyag pontos, a zenei 

ütemhez igazított, harmonikus végrehajtása. A mozgásformák fejlesztő hatásainak 

tudatosítása 

Gyakorlatsorok kéziszerrel történő végrehajtása 

Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő verbális és nonverbális 

jelzések elsajátítása és felhasználása 

Összefüggő gyakorlat megtanulása zenére 

 

Fogalmak 

alaplépések, low impact alaplépés, high impact alaplépés, kombi impact 

alaplépés, tempó, ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus 

erő, egyensúlyozási képesség, ízületi hajlékonyság 

 

NAT témakör Sportjátékok 30 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben 

hatékonyan, kreatívan alkalmazza; 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai 

elemeit kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, 

készségszinten alkalmazza; 

A szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

Játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési 

készség jellemzi. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alap- és csapattaktikai 

elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

A nagyobb létszámú (5-7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek hatékony és 

célszerű alkalmazása a folyamatos sportjátékokban 

Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labdás és labda nélküli játékosok üres területre történő 

mozgásában a kooperatív elemek alkalmazása 

A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) játékhelyzethez adaptált alkalmazása, gyakorlása 

Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens (ötletjáték) és 

konvergens (posztokhoz kötött mozgásfeladatok) gondolkodásra épülő feladatmegoldások 

összehangolt gyakorlása 

Önálló tanulói szabályalkotás tanári kontrollal 

Játékvezetés gyakorlása 

A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

Kézilabda 

A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-

leérkezések – célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok növekvő 

sebességgel egy és több labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, indulócselek alkalmazása) 

kapura lövéssel összekapcsolva 

Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési módot 

követő felugrásból, beugrásból a folyamatos játéktevékenységek során 

Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

Kosárlabda 

A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a 

védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két lábról, 

leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási 

módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

Elzárás-leválás gyakorlása 2-1, 2-2, 3-3 elleni helyzetekben 

Labdaátadások különböző módjainak – növekvő mozgássebességgel és dinamika mellett – a 

játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

Gyorsindulások, lerohanások tudatos és hatékony kialakítása, alkalmazása a folyamatos játék 

során 

Fektetett dobás gyakorlása emberelőnyös vagy létszámazonos kisjátékokban 

Alapvető szabályok folyamatos játéktevékenységben történő alkalmazása mellett a 

játékvezetés gyakorlása 

Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

Röplabda 

A leütés alaptechnikájának elsajátítása 

A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. A 6-6 

elleni játék alapfelállásának ismerete 

Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

A csapattársak közötti kommunikáció célszerű és hatékony alkalmazása az eredményes játék 

érdekében 

Labdarúgás 

A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások, 

megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások növekvő mozgássebesség és 

dinamika (növekvő energiabefektetéssel) mellett – tudatos és célszerű alkalmazása a 

kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző részeivel, 

talppal, combbal, mellkassal, fejjel) növekvő sebességgel, dinamikával történő végrehajtása 

a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, 

mozgásból, valamint létszámfölényes és létszámazonos játékhelyzetekben 

A területvédekezés és emberfogásos védekezés váltott alkalmazása a játékhelyzethez 

igazítva a folyamatos játék során 

A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony 

megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a 

területszerzéssel járó játékhelyzetekhez 

A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, 

kidobás, kirúgás alkalmazása a folyamatos játékhoz igazítva 

Floorball 

Labda nélküli és labdás technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő 

alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések 

irányváltoztatással – alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

Labdavezetések, átadások, átvételek készségszintű alkalmazása kisjátékokban és 

mérkőzésjátékokban 

Mozgások passzív, félaktív és aktív védő ellen (2-1, 3-2) 

Labdatartást fejlesztő játékok 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A kapus és a védő játékosok együttműködése, a különböző védekezési formák megismerése 

Emberfogásos védekezés és területvédekezés kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 

Fogalmak 

játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, 

elzárás-leválás, leütés, felső egyenes nyitás, sánc, beugrásos és felugrásos 

kapura lövés, támadó és védekező stratégia, alapfelállás, pozíciós játék 

 

NAT témakör Testnevelési és népi játékok 18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben 

hatékonyan, kreatívan alkalmazza. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai 

elemeit kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, 

készségszinten alkalmazza; 

Játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési 

készség jellemzi 

A szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 

felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű célzó 

játékokban 

A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek) 

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást segítő 

páros, csoportos versengő játékok 

A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő kooperativitást 

igénylő versengő játékok gyakorlása 

1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

Önálló tanulói szabályalkotásra épülő (pl. célfelület fajtája, átadási módok, pálya méretei és 

alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban a játékhelyzethez adaptált támadó 

és védő szerepek gyakorlása 

Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

Néptánc – szabadon választható 

Táncok: a forgástechnika fejlesztése a különböző lábfőrészeken. A páros forgás és a 

forgástechnika fejlesztése 

A dunai és tiszai táncdialektusok átismétlése, az erdélyi dialektus tananyagának bővítése 

Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, a partnerkapcsolat 

fontossága és gyakorlása a néptánc mozgásanyagán keresztül 

Fogalmak 
besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, dinamikus 

és statikus célfelületek, szélességi és mélységi mozgás, táncrend, táncszók 

 

NAT témakör Önvédelmi és küzdősportok 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a 

választott küzdősport speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia megtartása 

mellett 

Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a társas 

eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ 

általi kézkihúzással) 

Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

adaptív, készségszintű elsajátítása 

Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű alkalmazása 

a küzdőfeladatokban 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló védéstechnikák és 

ellentámadások biztonságos, életszerű végrehajtása 

A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése 

Birkózás  

A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő speciális 

hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

Hídban forgás 

Hídba vetődés fejtámaszból 

Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros küzdelmekben 

A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo jellegű 

földharcjátékokban 

Karate  

Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, azok önálló bemutatása 

Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés 

helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, elsajátítása helyben 

Oldalra rúgás és csapás technikája 

Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése, gyakorlása 

A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása 

Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és oldalra rúgás 

védési technikáinak elsajátítása 

A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák kivitelezése 

helyben és mozgásban, ellentámadással 

Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata bemutatása a tanult technikák kivitelezésével, 

sportágra jellemző mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások helyben és szabad küzdelemre 

jellemző helyváltoztató mozgással 

A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak megismerése, elsajátítása  

Dzsúdó 

A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a 

társ általi kézkihúzással) 

Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

gyakorlása passzív, majd aktív ellenfélen 

 

Fogalmak 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, 

bokasöprés, nagy külső horogdobás, nagy belső horogdobás, karatevédések 

(uke), karatetámadások kézzel és lábbal, 5 lépéses támadás-védekezés, 3 

lépéses támadás-védekezés 

 

NAT témakör Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − 

lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

A szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete 

tisztaságára és rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák tudásanyagának elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 

A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák ismeretének 

elmélyítése, tudatos alkalmazása a mindennapos életvezetésben 

A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, vezetése 

A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az élethosszig tartó 

sportolás és egészséges életvitel iránti igény kialakításához 

Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a mindennapi 

stresszhelyzetek feloldásában 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

Fogalmak 
tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, 

teljesítménytúra, Országos Kéktúra 

 

NAT témakör Úszás 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten 

sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, 

készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 

Önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű 

kezelésére; 

Önállóan, de tanári ellenőrzés mellett végez számára megfelelő uszodai 

tevékenységet. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A különböző uszodai tevékenységek egészségfejlesztő és egészségkárosító tényezőinek 

tudatában beavatkozási stratégiák tudatos alkalmazása 

Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások 

automatizálása 

A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

A balesetek megelőzésére tett intézkedések ismerete és betartása 

A természetes vizekben úszás veszélyeinek ismerete (vízbe ugrások veszélyei, áramlatok, 

hullámzás stb.) 

Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek készségszintre emelése 

A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása 

Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

A tanult úszásnemekhez kapcsolódó rajttechnikák és fordulások elsajátítása 

A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 

Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

Aerob állóképesség további fejlesztése az úszás ritmusának alakításával 

Anaerob állóképesség további fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával 

Úszóversenyek. Merülési versenyek, víz alatti úszóversenyek 

Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

A vízilabdázás és egyéb vízben űzhető sportok megismerése 

Fogalmak vegyesúszás, versenyszabályok, szauna, wellness 

 



 

 

 

10. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

180 óra 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 23 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 25 

Torna jellegű feladatmegoldások 

32(22+10) 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

Sportjátékok 30 

Testnevelési és népi játékok 18 

Önvédelmi és küzdősportok 6 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 10 

Úszás 36 

 

 

NAT témakör 
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
23 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

Megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának 

megakadályozására, erre társait is motiválja. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

önálló tervezése és végrehajtása 

4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok tervezése, vezetése a társaknak 

Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt) alkalmazó gyakorlása 

Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló összeállítása, 

azok tudatos gyakorlása 

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek önálló, de tanári kontroll alatt történő összeállítása, célzott 

alkalmazása 

A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása és alkalmazása 

Légzőgyakorlatok összeállítása, végrehajtása 

A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások önálló és tudatos alkalmazása 

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló 

végrehajtása 

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, végrehajtása, 

vezetése a társaknak 

Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése, vezetése  

A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák rendszeres és tudatos alkalmazása 

Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 

Fogalmak 
légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus 

gimnasztika, szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

 

NAT témakör Atlétikai jellegű feladatmegoldások 25 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben 

hatékonyan, kreatívan alkalmazza; 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására; 

Rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − 

lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

Belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan 

javítja futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

Képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, 

versengések és versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni 

sajátosságaihoz formálva hatékonyan alkalmazni. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása a speciális 

bemelegítésben és mozgáskészség-, illetve mozgásképesség-fejlesztésben 

Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

Az atlétika sportág történetének, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

Futások: 

A futóiskolai gyakorlatok és futófeladatok harmonikus végrehajtása ön- és társmegfigyelés 

segítségével 

Rajtok és rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–40 m-en. Térdelő- és állórajt 

szabályos végrehajtása, versengések rövid- és középtávon ismétléssel 

Váltófutások versenyszerűen rövidített és teljes távon (4×100 m, 4×400 m) felső váltással, 

indulójelhez igazodva, minél kisebb sebességvesztéssel. Váltósorrend önálló kialakítása, 

váltótávolság gyakorlással történő kimérése 

Folyamatos futások 8–12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel hosszabb távú edzésprogramokba történő összeállítása, rendszeres 

alkalmazása 

Ugrások: 

Az ugróiskolai gyakorlatok harmonikus végrehajtása a mozgásképesség és készség 

fejlesztésével, ön- és társmegfigyelés segítségével 

A megismert elugrótechnikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre az egyénileg 

kiválasztott technikával 

A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre, az 

egyénileg kiválasztott technikával 

Hármasugrás önállóan választott elugróhelyről és nekifutási távolságból 

Dobások: 

Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

Kislabdahajítás célra és versenyszerűen távolságra 5–9 lépés nekifutással 

Súlylökés gyakorlása könnyített szerrel különböző technikákkal. Versenyszerű lökéssel 4 

kg-os (lányok) és 6 kg-os (fiúk) szerrel választott technikával 

Fogalmak 

álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, 

nekifutási távolság, induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, 

gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos időmérés, előkészítő 

gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, 

keresztlépés, kimért pálya, dobószektor 

 



 

NAT témakör Torna jellegű feladatmegoldások 22 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására; 

Belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

A torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon 

keresztül fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és 

kifejezőképességét. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból 

tornagyakorlatot összeállítani, majd bemutatni. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

A korábbi követelményekben megfogalmazott mozgásanyag elmélyítése, készségszintre 

emelése és gyakorlása 

Az elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan 

A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások 

szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) 

szinten tartása, további fejlesztése 

A segítségadás készségszintű alkalmazása 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

Mászókulcsolással mászás 3–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 4–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

 (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 

További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a diákok 

képességeihez igazodó differenciálással 

Talajon: 

Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

Emelés fejállásba (fiúk), emelés fejállásba segítséggel (lányok) 

Fellendülés kézállásba 

Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vetődések, átguggolások, átterpesztések 

A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

Ugrószekrényen: 

Az előző évfolyamokon tanultak gyakorlása, az elugrás távolságának, az ugrás hosszának és 

magasságának növelésével 

Lányoknak: 
Gerendán: 

Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás guggolásban; 

támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és karlendítésekkel 

Fordulatok állásban, guggolásban 

Tarkóállási kísérletek segítséggel 

Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb átlendítéssel és 90 fokos 

fordulattal terpeszülés 

Leugrások feladatokkal 

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Fiúknak: 
Gyűrűn:  

Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó lefüggésbe, 

emelés lebegőfüggésbe 

Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

Vállátfordulás előre 

Húzódás-tolódás támaszba 

Lendület előre támaszba, segítséggel 

Fogalmak 
billenés, nyílugrás, húzódás-tolódás támaszba, saslendület előre-hátra, 

malomforgás 

 

NAT témakör Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 10 óra  

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon 

keresztül fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és 

kifejezőképességét. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a 

kiválasztott ritmikus gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

Önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból 

tornagyakorlatot összeállítani, majd bemutatni. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ritmikus gimnasztika: 

A korábban tanult mozgások magasabb szintű végrehajtása 

Egy választott szerrel alapvető technikai elemek készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

Testtechnikai elemek elsajátítása: 

járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, szökkenő hármaslépés, ördögugrás, 

őzugrás 

forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, lendítések 

hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon, dobások-elkapások 

labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, leütések 

buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-elkapások, lendítés 

szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, dobások-elkapások 

A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási 

képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további fejlesztése 

Önállóan összeállított gyakorlat megtanulása zenére, esztétikus és harmonikus végrehajtása 

Aerobik: 

Nyolc ütemű alaplépésekből álló blokkok variációiból a tanulók által összeállított 

mozgáskombinációk végrehajtása 

Az aerobikedzés különböző edzésszakaszaihoz tartozó mozgásanyag pontos, a zenei 

ütemhez igazított, harmonikus végrehajtása. A mozgásformák fejlesztő hatásainak 

tudatosítása 

Gyakorlatsorok kéziszerrel történő végrehajtása 

Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő verbális és nonverbális 

jelzések elsajátítása és felhasználása 

Összefüggő gyakorlat megtanulása zenére 

 

Fogalmak 

alaplépések, low impact alaplépés, high impact alaplépés, kombi impact 

alaplépés, tempó, ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus 

erő, egyensúlyozási képesség, ízületi hajlékonyság 

 

NAT témakör Sportjátékok 30 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben 

hatékonyan, kreatívan alkalmazza; 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai 

elemeit kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, 

készségszinten alkalmazza; 

A szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

Játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési 

készség jellemzi. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alap- és csapattaktikai 

elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

A nagyobb létszámú (5-7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek hatékony és 

célszerű alkalmazása a folyamatos sportjátékokban 

Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labdás és labda nélküli játékosok üres területre történő 

mozgásában a kooperatív elemek alkalmazása 

A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) játékhelyzethez adaptált alkalmazása, gyakorlása 

Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens (ötletjáték) és 

konvergens (posztokhoz kötött mozgásfeladatok) gondolkodásra épülő feladatmegoldások 

összehangolt gyakorlása 

Önálló tanulói szabályalkotás tanári kontrollal 

Játékvezetés gyakorlása 

A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

Kézilabda 

A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-

leérkezések – célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok növekvő 

sebességgel egy és több labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, indulócselek alkalmazása) 

kapura lövéssel összekapcsolva 

Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési módot 

követő felugrásból, beugrásból a folyamatos játéktevékenységek során 

Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

Kosárlabda 

A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a 

védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két lábról, 

leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy 

és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási 

módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

Elzárás-leválás gyakorlása 2-1, 2-2, 3-3 elleni helyzetekben 

Labdaátadások különböző módjainak – növekvő mozgássebességgel és dinamika mellett – a 

játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

Gyorsindulások, lerohanások tudatos és hatékony kialakítása, alkalmazása a folyamatos játék 

során 

Fektetett dobás gyakorlása emberelőnyös vagy létszámazonos kisjátékokban 

Alapvető szabályok folyamatos játéktevékenységben történő alkalmazása mellett a 

játékvezetés gyakorlása 

Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

Röplabda 

A leütés alaptechnikájának elsajátítása 

A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. A 6-6 

elleni játék alapfelállásának ismerete 

Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

A csapattársak közötti kommunikáció célszerű és hatékony alkalmazása az eredményes játék 

érdekében 

Labdarúgás 

A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások, 

megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások növekvő mozgássebesség és 

dinamika (növekvő energiabefektetéssel) mellett – tudatos és célszerű alkalmazása a 

kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző részeivel, 

talppal, combbal, mellkassal, fejjel) növekvő sebességgel, dinamikával történő végrehajtása 

a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, 

mozgásból, valamint létszámfölényes és létszámazonos játékhelyzetekben 

A területvédekezés és emberfogásos védekezés váltott alkalmazása a játékhelyzethez 

igazítva a folyamatos játék során 

A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony 

megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a 

területszerzéssel járó játékhelyzetekhez 

A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, 

kidobás, kirúgás alkalmazása a folyamatos játékhoz igazítva 

Floorball 

Labda nélküli és labdás technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő 

alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések 

irányváltoztatással – alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

Labdavezetések, átadások, átvételek készségszintű alkalmazása kisjátékokban és 

mérkőzésjátékokban 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mozgások passzív, félaktív és aktív védő ellen (2-1, 3-2) 

Labdatartást fejlesztő játékok 

A kapus és a védő játékosok együttműködése, a különböző védekezési formák megismerése 

Emberfogásos védekezés és területvédekezés kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 

Fogalmak 

játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, 

elzárás-leválás, leütés, felső egyenes nyitás, sánc, beugrásos és felugrásos 

kapura lövés, támadó és védekező stratégia, alapfelállás, pozíciós játék 

 

NAT témakör Testnevelési és népi játékok 18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben 

hatékonyan, kreatívan alkalmazza. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai 

elemeit kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, 

készségszinten alkalmazza; 

Játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési 

készség jellemzi 

A szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 

felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű célzó 

játékokban 

A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek) 

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást segítő 

páros, csoportos versengő játékok 

A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő kooperativitást 

igénylő versengő játékok gyakorlása 

1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Önálló tanulói szabályalkotásra épülő (pl. célfelület fajtája, átadási módok, pálya méretei és 

alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban a játékhelyzethez adaptált támadó 

és védő szerepek gyakorlása 

Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

Néptánc – szabadon választható 

Táncok: a forgástechnika fejlesztése a különböző lábfőrészeken. A páros forgás és a 

forgástechnika fejlesztése 

A dunai és tiszai táncdialektusok átismétlése, az erdélyi dialektus tananyagának bővítése 

Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, a partnerkapcsolat 

fontossága és gyakorlása a néptánc mozgásanyagán keresztül 

Fogalmak 
besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, dinamikus 

és statikus célfelületek, szélességi és mélységi mozgás, táncrend, táncszók 

 

NAT témakör Önvédelmi és küzdősportok 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott 

küzdősport speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia megtartása 

mellett 

Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a társas 

eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ 

általi kézkihúzással) 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

adaptív, készségszintű elsajátítása 

Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű alkalmazása 

a küzdőfeladatokban 

Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló védéstechnikák és 

ellentámadások biztonságos, életszerű végrehajtása 

A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése 

Birkózás  

A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő speciális 

hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

Hídban forgás 

Hídba vetődés fejtámaszból 

Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros küzdelmekben 

A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo jellegű 

földharcjátékokban 

Karate  

Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, azok önálló bemutatása 

Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés 

helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, elsajátítása helyben 

Oldalra rúgás és csapás technikája 

Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése, gyakorlása 

A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása 

Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és oldalra rúgás 

védési technikáinak elsajátítása 

A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák kivitelezése 

helyben és mozgásban, ellentámadással 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata bemutatása a tanult technikák kivitelezésével, 

sportágra jellemző mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások helyben és szabad küzdelemre 

jellemző helyváltoztató mozgással 

A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak megismerése, elsajátítása  

Dzsúdó 

A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a 

társ általi kézkihúzással) 

Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

gyakorlása passzív, majd aktív ellenfélen 

 

Fogalmak 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, 

bokasöprés, nagy külső horogdobás, nagy belső horogdobás, karatevédések 

(uke), karatetámadások kézzel és lábbal, 5 lépéses támadás-védekezés, 3 

lépéses támadás-védekezés 

 

NAT témakör Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − 

lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

A szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete 

tisztaságára és rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák tudásanyagának elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 

A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák ismeretének 

elmélyítése, tudatos alkalmazása a mindennapos életvezetésben 

A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, vezetése 

A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az élethosszig tartó 

sportolás és egészséges életvitel iránti igény kialakításához 

Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a mindennapi 

stresszhelyzetek feloldásában 

Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

Fogalmak 
tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, 

teljesítménytúra, Országos Kéktúra 

 

NAT témakör Úszás 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten 

sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, 

készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 

Önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű 

kezelésére; 

Önállóan, de tanári ellenőrzés mellett végez számára megfelelő uszodai 

tevékenységet. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A különböző uszodai tevékenységek egészségfejlesztő és egészségkárosító tényezőinek 

tudatában beavatkozási stratégiák tudatos alkalmazása 

Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások 

automatizálása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

A balesetek megelőzésére tett intézkedések ismerete és betartása 

A természetes vizekben úszás veszélyeinek ismerete (vízbe ugrások veszélyei, áramlatok, 

hullámzás stb.) 

Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek készségszintre emelése 

A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása 

Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

A tanult úszásnemekhez kapcsolódó rajttechnikák és fordulások elsajátítása 

A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 

Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

Aerob állóképesség további fejlesztése az úszás ritmusának alakításával 

Anaerob állóképesség további fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával 

Úszóversenyek. Merülési versenyek, víz alatti úszóversenyek 

Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

A vízilabdázás és egyéb vízben űzhető sportok megismerése 

Fogalmak vegyesúszás, versenyszabályok, szauna, wellness 

 

 

11. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

180 óra 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 23 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 25 

Torna jellegű feladatmegoldások 
32(22+10) 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

Sportjátékok 30 

Testnevelési és népi játékok 18 

Önvédelmi és küzdősportok 6 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 10 

Úszás 36 

 

 



 

NAT témakör 
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
23 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

Megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának 

megakadályozására, erre társait is motiválja. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

önálló tervezése és végrehajtása 

4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok tervezése, vezetése a társaknak 

Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt) alkalmazó gyakorlása 

Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló összeállítása, 

azok tudatos gyakorlása 

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek önálló, de tanári kontroll alatt történő összeállítása, célzott 

alkalmazása 

A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása és alkalmazása 

Légzőgyakorlatok összeállítása, végrehajtása 

A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások önálló és tudatos alkalmazása 

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló 

végrehajtása 

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, végrehajtása, 

vezetése a társaknak 

Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése, vezetése  

A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák rendszeres és tudatos alkalmazása 

Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 

Fogalmak 
légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus 

gimnasztika, szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

 



 

NAT témakör Atlétikai jellegű feladatmegoldások 25 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben 

hatékonyan, kreatívan alkalmazza; 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására; 

Rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − 

lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

Belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan 

javítja futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

Képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, 

versengések és versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni 

sajátosságaihoz formálva hatékonyan alkalmazni. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása a speciális 

bemelegítésben és mozgáskészség-, illetve mozgásképesség-fejlesztésben 

Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

Az atlétika sportág történetének, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

Futások: 

A futóiskolai gyakorlatok és futófeladatok harmonikus végrehajtása ön- és társmegfigyelés 

segítségével 

Rajtok és rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–40 m-en. Térdelő- és állórajt 

szabályos végrehajtása, versengések rövid- és középtávon ismétléssel 

Váltófutások versenyszerűen rövidített és teljes távon (4×100 m, 4×400 m) felső váltással, 

indulójelhez igazodva, minél kisebb sebességvesztéssel. Váltósorrend önálló kialakítása, 

váltótávolság gyakorlással történő kimérése 

Folyamatos futások 8–12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel hosszabb távú edzésprogramokba történő összeállítása, rendszeres 

alkalmazása 

Ugrások: 

Az ugróiskolai gyakorlatok harmonikus végrehajtása a mozgásképesség és készség 

fejlesztésével, ön- és társmegfigyelés segítségével 

A megismert elugrótechnikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre az egyénileg 

kiválasztott technikával 

A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre, az 

egyénileg kiválasztott technikával 

Hármasugrás önállóan választott elugróhelyről és nekifutási távolságból 

Dobások: 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

Kislabdahajítás célra és versenyszerűen távolságra 5–9 lépés nekifutással 

Súlylökés gyakorlása könnyített szerrel különböző technikákkal. Versenyszerű lökéssel 4 

kg-os (lányok) és 6 kg-os (fiúk) szerrel választott technikával 

Fogalmak 

álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, 

nekifutási távolság, induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, 

gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos időmérés, előkészítő 

gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, 

keresztlépés, kimért pálya, dobószektor 

 

NAT témakör Torna jellegű feladatmegoldások 22 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására; 

Belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

A torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon 

keresztül fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és 

kifejezőképességét. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból 

tornagyakorlatot összeállítani, majd bemutatni. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

A korábbi követelményekben megfogalmazott mozgásanyag elmélyítése, készségszintre 

emelése és gyakorlása 

Az elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan 

A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások 

szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) 

szinten tartása, további fejlesztése 

A segítségadás készségszintű alkalmazása 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

Mászókulcsolással mászás 3–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 4–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

 (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a diákok 

képességeihez igazodó differenciálással 

Talajon: 

Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

Emelés fejállásba (fiúk), emelés fejállásba segítséggel (lányok) 

Fellendülés kézállásba 

Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

Vetődések, átguggolások, átterpesztések 

A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

Ugrószekrényen: 

Az előző évfolyamokon tanultak gyakorlása, az elugrás távolságának, az ugrás hosszának és 

magasságának növelésével 

Lányoknak: 
Gerendán: 

Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás guggolásban; 

támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és karlendítésekkel 

Fordulatok állásban, guggolásban 

Tarkóállási kísérletek segítséggel 

Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb átlendítéssel és 90 fokos 

fordulattal terpeszülés 

Leugrások feladatokkal 

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Fiúknak: 
Gyűrűn:  

Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó lefüggésbe, 

emelés lebegőfüggésbe 

Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

Vállátfordulás előre 

Húzódás-tolódás támaszba 

Lendület előre támaszba, segítséggel 

Fogalmak 
billenés, nyílugrás, húzódás-tolódás támaszba, saslendület előre-hátra, 

malomforgás 

 



 

NAT témakör 
Ritmikus gimnasztika és aerobik 

(választható) 
10 óra  

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon 

keresztül fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és 

kifejezőképességét. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a 

kiválasztott ritmikus gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

Önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból 

tornagyakorlatot összeállítani, majd bemutatni. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ritmikus gimnasztika: 

A korábban tanult mozgások magasabb szintű végrehajtása 

Egy választott szerrel alapvető technikai elemek készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

Testtechnikai elemek elsajátítása: 

járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, szökkenő hármaslépés, ördögugrás, 

őzugrás 

forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, lendítések 

hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon, dobások-elkapások 

labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, leütések 

buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-elkapások, lendítés 

szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, dobások-elkapások 

A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási 

képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további fejlesztése 

Önállóan összeállított gyakorlat megtanulása zenére, esztétikus és harmonikus végrehajtása 

Aerobik: 

Nyolc ütemű alaplépésekből álló blokkok variációiból a tanulók által összeállított 

mozgáskombinációk végrehajtása 

Az aerobikedzés különböző edzésszakaszaihoz tartozó mozgásanyag pontos, a zenei 

ütemhez igazított, harmonikus végrehajtása. A mozgásformák fejlesztő hatásainak 

tudatosítása 

Gyakorlatsorok kéziszerrel történő végrehajtása 

Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő verbális és nonverbális 

jelzések elsajátítása és felhasználása 

Összefüggő gyakorlat megtanulása zenére 

 

Fogalmak 

alaplépések, low impact alaplépés, high impact alaplépés, kombi impact 

alaplépés, tempó, ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus 

erő, egyensúlyozási képesség, ízületi hajlékonyság 



 

 

NAT témakör Sportjátékok 30 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben 

hatékonyan, kreatívan alkalmazza; 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai 

elemeit kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, 

készségszinten alkalmazza; 

A szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

Játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési 

készség jellemzi. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alap- és csapattaktikai 

elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

A nagyobb létszámú (5-7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek hatékony és 

célszerű alkalmazása a folyamatos sportjátékokban 

Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labdás és labda nélküli játékosok üres területre történő 

mozgásában a kooperatív elemek alkalmazása 

A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) játékhelyzethez adaptált alkalmazása, gyakorlása 

Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens (ötletjáték) és 

konvergens (posztokhoz kötött mozgásfeladatok) gondolkodásra épülő feladatmegoldások 

összehangolt gyakorlása 

Önálló tanulói szabályalkotás tanári kontrollal 

Játékvezetés gyakorlása 

A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

Kézilabda 

A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-

leérkezések – célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok növekvő 

sebességgel egy és több labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, indulócselek alkalmazása) 

kapura lövéssel összekapcsolva 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési módot 

követő felugrásból, beugrásból a folyamatos játéktevékenységek során 

Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

Kosárlabda 

A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a 

védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két lábról, 

leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy 

és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási 

módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

Elzárás-leválás gyakorlása 2-1, 2-2, 3-3 elleni helyzetekben 

Labdaátadások különböző módjainak – növekvő mozgássebességgel és dinamika mellett – a 

játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

Gyorsindulások, lerohanások tudatos és hatékony kialakítása, alkalmazása a folyamatos játék 

során 

Fektetett dobás gyakorlása emberelőnyös vagy létszámazonos kisjátékokban 

Alapvető szabályok folyamatos játéktevékenységben történő alkalmazása mellett a 

játékvezetés gyakorlása 

Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

Röplabda 

A leütés alaptechnikájának elsajátítása 

A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. A 6-6 

elleni játék alapfelállásának ismerete 

Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

A csapattársak közötti kommunikáció célszerű és hatékony alkalmazása az eredményes játék 

érdekében 

Labdarúgás 

A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások, 

megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások növekvő mozgássebesség és 

dinamika (növekvő energiabefektetéssel) mellett – tudatos és célszerű alkalmazása a 

kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző részeivel, 

talppal, combbal, mellkassal, fejjel) növekvő sebességgel, dinamikával történő végrehajtása 

a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, 

mozgásból, valamint létszámfölényes és létszámazonos játékhelyzetekben 

A területvédekezés és emberfogásos védekezés váltott alkalmazása a játékhelyzethez 

igazítva a folyamatos játék során 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony 

megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a 

területszerzéssel járó játékhelyzetekhez 

A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, 

kidobás, kirúgás alkalmazása a folyamatos játékhoz igazítva 

Floorball 

Labda nélküli és labdás technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő 

alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések 

irányváltoztatással – alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

Labdavezetések, átadások, átvételek készségszintű alkalmazása kisjátékokban és 

mérkőzésjátékokban 

Mozgások passzív, félaktív és aktív védő ellen (2-1, 3-2) 

Labdatartást fejlesztő játékok 

A kapus és a védő játékosok együttműködése, a különböző védekezési formák megismerése 

Emberfogásos védekezés és területvédekezés kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 

Fogalmak 

játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, 

elzárás-leválás, leütés, felső egyenes nyitás, sánc, beugrásos és felugrásos 

kapura lövés, támadó és védekező stratégia, alapfelállás, pozíciós játék 

 

NAT témakör Testnevelési és népi játékok 18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben 

hatékonyan, kreatívan alkalmazza. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai 

elemeit kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, 

készségszinten alkalmazza; 

Játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési 

készség jellemzi 

A szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 

felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű célzó 

játékokban 

A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek) 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást segítő 

páros, csoportos versengő játékok 

A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő kooperativitást 

igénylő versengő játékok gyakorlása 

1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

Önálló tanulói szabályalkotásra épülő (pl. célfelület fajtája, átadási módok, pálya méretei és 

alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban a játékhelyzethez adaptált támadó 

és védő szerepek gyakorlása 

Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

Néptánc – szabadon választható 

Táncok: a forgástechnika fejlesztése a különböző lábfőrészeken. A páros forgás és a 

forgástechnika fejlesztése 

A dunai és tiszai táncdialektusok átismétlése, az erdélyi dialektus tananyagának bővítése 

Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, a partnerkapcsolat 

fontossága és gyakorlása a néptánc mozgásanyagán keresztül 

Fogalmak 
besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, dinamikus 

és statikus célfelületek, szélességi és mélységi mozgás, táncrend, táncszók 

 

NAT témakör Önvédelmi és küzdősportok 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a 

választott küzdősport speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia megtartása 

mellett 

Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a társas 

eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ 

általi kézkihúzással) 

Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

adaptív, készségszintű elsajátítása 

Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű alkalmazása 

a küzdőfeladatokban 

Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló védéstechnikák és 

ellentámadások biztonságos, életszerű végrehajtása 

A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése 

Birkózás  

A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő speciális 

hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

Hídban forgás 

Hídba vetődés fejtámaszból 

Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros küzdelmekben 

A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo jellegű 

földharcjátékokban 

Karate  

Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, azok önálló bemutatása 

Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés 

helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, elsajátítása helyben 

Oldalra rúgás és csapás technikája 

Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése, gyakorlása 

A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása 

Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és oldalra rúgás 

védési technikáinak elsajátítása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák kivitelezése 

helyben és mozgásban, ellentámadással 

Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata bemutatása a tanult technikák kivitelezésével, 

sportágra jellemző mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások helyben és szabad küzdelemre 

jellemző helyváltoztató mozgással 

A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak megismerése, elsajátítása  

Dzsúdó 

A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a 

társ általi kézkihúzással) 

Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

gyakorlása passzív, majd aktív ellenfélen 

 

Fogalmak 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, 

bokasöprés, nagy külső horogdobás, nagy belső horogdobás, karatevédések 

(uke), karatetámadások kézzel és lábbal, 5 lépéses támadás-védekezés, 3 

lépéses támadás-védekezés 

 

NAT témakör Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − 

lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

A szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete 

tisztaságára és rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák tudásanyagának elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 

A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák ismeretének 

elmélyítése, tudatos alkalmazása a mindennapos életvezetésben 

A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, vezetése 

A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az élethosszig tartó 

sportolás és egészséges életvitel iránti igény kialakításához 

Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a mindennapi 

stresszhelyzetek feloldásában 

Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

Fogalmak 
tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, 

teljesítménytúra, Országos Kéktúra 

 

NAT témakör Úszás 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten 

sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, 

készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 

Önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű 

kezelésére; 

Önállóan, de tanári ellenőrzés mellett végez számára megfelelő uszodai 

tevékenységet. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A különböző uszodai tevékenységek egészségfejlesztő és egészségkárosító tényezőinek 

tudatában beavatkozási stratégiák tudatos alkalmazása 

Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások 

automatizálása 

A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

A balesetek megelőzésére tett intézkedések ismerete és betartása 

A természetes vizekben úszás veszélyeinek ismerete (vízbe ugrások veszélyei, áramlatok, 

hullámzás stb.) 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek készségszintre emelése 

A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása 

Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

A tanult úszásnemekhez kapcsolódó rajttechnikák és fordulások elsajátítása 

A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 

Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

Aerob állóképesség további fejlesztése az úszás ritmusának alakításával 

Anaerob állóképesség további fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával 

Úszóversenyek. Merülési versenyek, víz alatti úszóversenyek 

Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

A vízilabdázás és egyéb vízben űzhető sportok megismerése 

Fogalmak vegyesúszás, versenyszabályok, szauna, wellness 

 

 

 

12. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

160 óra 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 17 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 25 

Torna jellegű feladatmegoldások 
32(22+10) 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

Sportjátékok 20 

Testnevelési és népi játékok 18 

Önvédelmi és küzdősportok 6 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 10 

Úszás 32 

 



 

NAT témakör Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 17 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának 

megakadályozására, erre társait is motiválja. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

önálló tervezése és végrehajtása 

4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok tervezése, vezetése a társaknak 

Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt) alkalmazó gyakorlása 

Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló összeállítása, 

azok tudatos gyakorlása 

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek önálló, de tanári kontroll alatt történő összeállítása, célzott 

alkalmazása 

A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása és alkalmazása 

Légzőgyakorlatok összeállítása, végrehajtása 

A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások önálló és tudatos alkalmazása 

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló 

végrehajtása 

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, végrehajtása, 

vezetése a társaknak 

Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése, vezetése  

A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák rendszeres és tudatos alkalmazása 

Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 

 

Fogalmak 
légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus 

gimnasztika, szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

 



 

NAT témakör Atlétikai jellegű feladatmegoldások 25 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben 

hatékonyan, kreatívan alkalmazza; 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására; 

Rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − 

lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

Belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan 

javítja futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, 

versengések és versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni 

sajátosságaihoz formálva hatékonyan alkalmazni. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása a speciális 

bemelegítésben és mozgáskészség-, illetve mozgásképesség-fejlesztésben 

Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

Az atlétika sportág történetének, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

Futások: 

A futóiskolai gyakorlatok és futófeladatok harmonikus végrehajtása ön- és társmegfigyelés 

segítségével 

Rajtok és rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–40 m-en. Térdelő- és állórajt 

szabályos végrehajtása, versengések rövid- és középtávon ismétléssel 

Váltófutások versenyszerűen rövidített és teljes távon (4×100 m, 4×400 m) felső váltással, 

indulójelhez igazodva, minél kisebb sebességvesztéssel. Váltósorrend önálló kialakítása, 

váltótávolság gyakorlással történő kimérése 

Folyamatos futások 8–12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel hosszabb távú edzésprogramokba történő összeállítása, rendszeres 

alkalmazása 

Ugrások: 

Az ugróiskolai gyakorlatok harmonikus végrehajtása a mozgásképesség és készség 

fejlesztésével, ön- és társmegfigyelés segítségével 

A megismert elugrótechnikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre az egyénileg 

kiválasztott technikával 

A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre, az 

egyénileg kiválasztott technikával 

Hármasugrás önállóan választott elugróhelyről és nekifutási távolságból 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Dobások: 

Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

Kislabda- vagy gerelyhajítás célra és versenyszerűen távolságra 5–9 lépés nekifutással 

Súlylökés gyakorlása könnyített szerrel különböző technikákkal. Versenyszerű lökéssel 4 

kg-os (lányok) és 6 kg-os (fiúk) szerrel választott technikával 

Diszkoszvetés egy vagy másfél fordulattal, kalapácsvetés egy vagy két fordulattal könnyített 

vagy kiegészítő szerekkel 

 

Fogalmak 

álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, 

nekifutási távolság, induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, 

gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos időmérés, előkészítő 

gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, 

keresztlépés, kimért pálya, dobószektor 

 

NAT témakör Torna jellegű feladatmegoldások 22 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására; 

Belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

A torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon 

keresztül fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és 

kifejezőképességét. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból 

tornagyakorlatot összeállítani, majd bemutatni.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

A korábbi követelményekben megfogalmazott mozgásanyag elmélyítése, készségszintre 

emelése és gyakorlása 

Az elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan 

A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások 

szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) 

szinten tartása, további fejlesztése 

A segítségadás készségszintű alkalmazása 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

Mászókulcsolással mászás 3–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 4–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

 (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 

További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a diákok 

képességeihez igazodó differenciálással 

Talajon: 

Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

Emelés fejállásba (fiúk), emelés fejállásba segítséggel (lányok) 

Fellendülés kézállásba 

Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

Vetődések, átguggolások, átterpesztések 

A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

Ugrószekrényen: 

Az előző évfolyamokon tanultak gyakorlása, az elugrás távolságának, az ugrás hosszának és 

magasságának növelésével 

Lányoknak: 
Gerendán: 

Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás guggolásban; 

támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és karlendítésekkel 

Fordulatok állásban, guggolásban 

Tarkóállási kísérletek segítséggel 

Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb átlendítéssel és 90 fokos 

fordulattal terpeszülés 

Leugrások feladatokkal 

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Felemáskorláton: 

Támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függőtámasz 

Függésből lendületvétel, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe 

Felugrás támaszba és függésbe 

Leugrás támaszból. Alugrás. Nyílugrás 

Fiúknak: 
Gyűrűn:  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó lefüggésbe, 

emelés lebegőfüggésbe 

Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

Vállátfordulás előre 

Húzódás-tolódás támaszba 

Lendület előre támaszba, segítséggel 

Korláton:  

Terpeszülés, támaszok (nyújtott támasz, hajlított támasz, lebegőtámasz, felkar-

lebegőtámasz), felkarfüggés 

Alaplendület támaszban és felkarfüggésben 

Támlázás, terpeszpedzés, szökkenés 

Lendület előre támaszba, segítséggel 

Saslendület előre-hátra 

Felkarállás 

Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás 

Nyújtón: 

Alaplendület 

Kelepfelhúzódás támaszba, kelepforgás; térdfellendülési kísérletek 

Malomforgás előre 

Billenési kísérletek 

Támaszból ellendülés és homorított leugrás. Alugrás. Nyílugrás 

Fogalmak 
billenés, nyílugrás, húzódás-tolódás támaszba, saslendület előre-hátra, 

malomforgás 

 

NAT témakör Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon 

keresztül fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és 

kifejezőképességét. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a 

kiválasztott ritmikus gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

Önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból 

tornagyakorlatot összeállítani, majd bemutatni. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ritmikus gimnasztika: 

A korábban tanult mozgások magasabb szintű végrehajtása 

Egy választott szerrel alapvető technikai elemek készségszintű elsajátítása, alkalmazása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Testtechnikai elemek elsajátítása: 

Járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, szökkenő hármaslépés, ördögugrás, 

őzugrás 

Forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

Egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, lendítések 

Hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

Kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

Karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon, dobások-elkapások 

Labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, leütések 

Buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-elkapások, lendítés 

Szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, dobások-elkapások 

A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási 

képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további fejlesztése 

Önállóan összeállított gyakorlat megtanulása zenére, esztétikus és harmonikus végrehajtása 

Aerobik: 

Nyolc ütemű alaplépésekből álló blokkok variációiból a tanulók által összeállított 

mozgáskombinációk végrehajtása 

Az aerobikedzés különböző edzésszakaszaihoz tartozó mozgásanyag pontos, a zenei 

ütemhez igazított, harmonikus végrehajtása. A mozgásformák fejlesztő hatásainak 

tudatosítása 

Gyakorlatsorok kéziszerrel történő végrehajtása 

Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő verbális és nonverbális 

jelzések elsajátítása és felhasználása 

Összefüggő gyakorlat megtanulása zenére 

Fogalmak 

alaplépések, low impact alaplépés, high impact alaplépés, kombi impact 

alaplépés, tempó, ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus 

erő, egyensúlyozási képesség, ízületi hajlékonyság 

 

NAT témakör Sportjátékok 30 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben 

hatékonyan, kreatívan alkalmazza; 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai 

elemeit kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, 

készségszinten alkalmazza; 

A szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

Játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési 

készség jellemzi. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alap- és csapattaktikai 

elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

A nagyobb létszámú (5-7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek hatékony és 

célszerű alkalmazása a folyamatos sportjátékokban 

Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labdás és labda nélküli játékosok üres területre történő 

mozgásában a kooperatív elemek alkalmazása 

A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) játékhelyzethez adaptált alkalmazása, gyakorlása 

Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens (ötletjáték) és 

konvergens (posztokhoz kötött mozgásfeladatok) gondolkodásra épülő feladatmegoldások 

összehangolt gyakorlása 

Önálló tanulói szabályalkotás tanári kontrollal 

Játékvezetés gyakorlása 

A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

Kézilabda 

A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-

leérkezések – célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok növekvő 

sebességgel egy és több labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, indulócselek alkalmazása) 

kapura lövéssel összekapcsolva 

Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési módot 

követő felugrásból, beugrásból a folyamatos játéktevékenységek során 

Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

Kosárlabda 

A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a 

védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két lábról, 

leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy 

és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási 

módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

Elzárás-leválás gyakorlása 2-1, 2-2, 3-3 elleni helyzetekben 

Labdaátadások különböző módjainak – növekvő mozgássebességgel és dinamika mellett – a 

játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Gyorsindulások, lerohanások tudatos és hatékony kialakítása, alkalmazása a folyamatos játék 

során 

Fektetett dobás gyakorlása emberelőnyös vagy létszámazonos kisjátékokban 

Alapvető szabályok folyamatos játéktevékenységben történő alkalmazása mellett a 

játékvezetés gyakorlása 

Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

Röplabda 

A leütés alaptechnikájának elsajátítása 

A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. A 6-6 

elleni játék alapfelállásának ismerete 

Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

A csapattársak közötti kommunikáció célszerű és hatékony alkalmazása az eredményes játék 

érdekében 

Labdarúgás 

A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások, 

megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások növekvő mozgássebesség és 

dinamika (növekvő energiabefektetéssel) mellett – tudatos és célszerű alkalmazása a 

kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző részeivel, 

talppal, combbal, mellkassal, fejjel) növekvő sebességgel, dinamikával történő végrehajtása 

a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, 

mozgásból, valamint létszámfölényes és létszámazonos játékhelyzetekben 

A területvédekezés és emberfogásos védekezés váltott alkalmazása a játékhelyzethez 

igazítva a folyamatos játék során 

A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony 

megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a 

területszerzéssel járó játékhelyzetekhez 

A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, 

kidobás, kirúgás alkalmazása a folyamatos játékhoz igazítva 

Floorball 

Labda nélküli és labdás technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő 

alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések 

irányváltoztatással – alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

Labdavezetések, átadások, átvételek készségszintű alkalmazása kisjátékokban és 

mérkőzésjátékokban 

Mozgások passzív, félaktív és aktív védő ellen (2-1, 3-2) 

Labdatartást fejlesztő játékok 

A kapus és a védő játékosok együttműködése, a különböző védekezési formák megismerése 

Emberfogásos védekezés és területvédekezés kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, 

elzárás-leválás, leütés, felső egyenes nyitás, sánc, beugrásos és felugrásos 

kapura lövés, támadó és védekező stratégia, alapfelállás, pozíciós játék 

 

NAT témakör Testnevelési és népi játékok 18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben 

hatékonyan, kreatívan alkalmazza. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai 

elemeit kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, 

készségszinten alkalmazza; 

Játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési 

készség jellemzi 

A szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 

felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű célzó 

játékokban 

A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek) 

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást segítő 

páros, csoportos versengő játékok 

A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő kooperativitást 

igénylő versengő játékok gyakorlása 

1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

Önálló tanulói szabályalkotásra épülő (pl. célfelület fajtája, átadási módok, pálya méretei és 

alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban a játékhelyzethez adaptált támadó 

és védő szerepek gyakorlása 

Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

Néptánc – szabadon választható 

Táncok: a forgástechnika fejlesztése a különböző lábfőrészeken. A páros forgás és a 

forgástechnika fejlesztése 

A dunai és tiszai táncdialektusok átismétlése, az erdélyi dialektus tananyagának bővítése 

Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, a partnerkapcsolat 

fontossága és gyakorlása a néptánc mozgásanyagán keresztül 

 

Fogalmak 

besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, dinamikus 

és statikus célfelületek, szélességi és mélységi mozgás, táncrend, táncszók 

 

 

NAT témakör Önvédelmi és küzdősportok 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a 

választott küzdősport speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia megtartása 

mellett 

Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a társas 

eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ 

általi kézkihúzással) 

Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

adaptív, készségszintű elsajátítása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű alkalmazása 

a küzdőfeladatokban 

Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló védéstechnikák és 

ellentámadások biztonságos, életszerű végrehajtása 

A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése 

Birkózás  

A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő speciális 

hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

Hídban forgás 

Hídba vetődés fejtámaszból 

Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros küzdelmekben 

A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo jellegű 

földharcjátékokban 

Karate  

Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, azok önálló bemutatása 

Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés 

helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, elsajátítása helyben 

Oldalra rúgás és csapás technikája 

Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése, gyakorlása 

A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása 

Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és oldalra rúgás 

védési technikáinak elsajátítása 

A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák kivitelezése 

helyben és mozgásban, ellentámadással 

Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata bemutatása a tanult technikák kivitelezésével, 

sportágra jellemző mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások helyben és szabad küzdelemre 

jellemző helyváltoztató mozgással 

A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak megismerése, elsajátítása  

Dzsúdó 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a 

társ általi kézkihúzással) 

Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

gyakorlása passzív, majd aktív ellenfélen 

 

Fogalmak 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, bokasöprés, 

nagy külső horogdobás, nagy belső horogdobás, karatevédések (uke), 

karatetámadások kézzel és lábbal, 5 lépéses támadás-védekezés, 3 lépéses 

támadás-védekezés 

 

NAT témakör Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − 

lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

A szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete 

tisztaságára és rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák tudásanyagának elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 

A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák ismeretének 

elmélyítése, tudatos alkalmazása a mindennapos életvezetésben 

A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga, kerékpározás) 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, vezetése 

A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az élethosszig tartó 

sportolás és egészséges életvitel iránti igény kialakításához 

Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a mindennapi 

stresszhelyzetek feloldásában 

Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 

 

NAT témakör Úszás 32 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten 

sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, 

készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 

Önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű 

kezelésére; 

Önállóan, de tanári ellenőrzés mellett végez számára megfelelő uszodai 

tevékenységet. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A különböző uszodai tevékenységek egészségfejlesztő és egészségkárosító tényezőinek 

tudatában beavatkozási stratégiák tudatos alkalmazása 

Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások 

automatizálása 

A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

A balesetek megelőzésére tett intézkedések ismerete és betartása 

A természetes vizekben úszás veszélyeinek ismerete (vízbe ugrások veszélyei, áramlatok, 

hullámzás stb.) 

Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek készségszintre emelése 

A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása 

Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

A tanult úszásnemekhez kapcsolódó rajttechnikák és fordulások elsajátítása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 

Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

Aerob állóképesség további fejlesztése az úszás ritmusának alakításával 

Anaerob állóképesség további fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával 

Úszóversenyek. Merülési versenyek, víz alatti úszóversenyek 

Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

A vízilabdázás és egyéb vízben űzhető sportok megismerése 

 

Fogalmak vegyesúszás, versenyszabályok, szauna, wellness 

 


