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Magyar nyelv 

  
A tantárgy heti 

óraszáma  
A tantárgy éves óraszáma   

5. évfolyam  2  72  

6. évfolyam  2  72  

7. évfolyam  2  72  

8. évfolyam  2  72  

9. évfolyam 1 36 

10. évfolyam 1 36 

11. évfolyam 1 36 

12. évfolyam 1 32 

5. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve  
Óraszám  

72 óra  

Kommunikáció alapjai  6 óra  

Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan  10 óra  

Állandósult szókapcsolatok  6 óra  

Nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, 

szóösszetételek  
22 óra 

Hangalak és jelentés  10 óra  

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban  14 óra  

Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei  4  

 

NAT témakör  Kommunnikáció alapjai 6 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés 

az érthető, kifejező beszédre.   

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő követése, 

a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.   

 A témakör 

tanulása 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással, 

interaktív olvasásértéssel).   



 

eredményeként a 

tanuló  

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, hangképzés, 

hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának segítése: pl. 

beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos szövegmondással.   

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresztül az 

elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése.   

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A hallásértés fejlesztése analitikus és evaluációs gyakorlatokkal.   

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid összefoglaló reprodukálása.   

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben.   

Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben történő gyakorlása: 

kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.   

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.   

A kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepek (kontextus), valamint a beszédpartner 

közlésének, viselkedésnek megfigyelése, értelmezése.   

A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a következtetések nyomán alaptényezőinek 

megnevezése egy-egy példa elemzésével.   

Fogalmak  

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, kommunikációs 

folyamat, tényező (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat); zenei eszköz 

(dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet).   

 

NAT témakör  Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a 

szövegalkotásban, az írásbeli munkákban. A Magyar helyesírási szótár 

használata tanári segítséggel.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő 
helyesírási szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos 

önálló alkalmazásának fejlesztése az írott kommunikációban. A 

szófajokhoz kapcsolódó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási 

szabályok, normák megismertetése.   

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a 

helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) 
önálló használatának kialakítása.   

A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi 

norma tudatosítása.   

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés) megismerése főleg a hangtani és szófajtani ismeretek elsajátításához 

kapcsolódóan.   

A tulajdonnév értelemtükröztető helyesírási alapjainak megismerése.   



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az írott szöveg megértése 

és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök használatával.   

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra.   

Fogalmak  
Ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve), elválasztás. Nyelvhelyességi tudnivalók  

 

NAT témakör  Állandósult szókapcsolatok 6 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Szólások és közmondások fogalmának ismerete, legalapvetőbb 

szólások és közmondások ismerete. Állandósult szókapcsolatok 

szerepének megértése a szövegekben.    

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: az állandósult 

szókapcsolatokon keresztül.   

Az állandósult szókapcsolatok szabályszerűségeinek megismertetése, 

közmondásokon és szólásokon keresztül a nyelvi elemző képesség és 
a nyelvi kreativitás fejlesztése.   

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Különbség felismerése a szólások, szóláshasonlatok és közmondások között.  

Leggyakorlibb szólások, szóláshasonlatok és közmondások megismerése.  

Szótárhasználat gyakoroltatása O. Nagy Gábor: Mi fán terem?, Kiss Gábor (Szerk.): Magyar 

szókincstár  

A magyar szólások, szóláshasonlatok, közmondások eredete.  

Az állandósult szókapcsolatok szerepe a szövegépítésben.  

A digitális kommunikáció állandósult szókapcsolatai és azok stilisztikai, jelentésbeli 

kifejező ereje.  

Fogalmak  
Szólások, szóláshasonlatok, közmondások, szállóigék, beszélt nyelvi 

metaforák.   

 

NAT témakör  
A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, 

szavak, szóösszetételek 
22 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.   

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk 

írott és beszélt szövegben.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv 

szerkezetének megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek és a szavak 

szintjének részletesebb vizsgálata. A magyar nyelv sajátosságának 

tudatosítása. (pl. hangrend és illeszkedés, agglutináló nyelvtípus.)  

A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek 

megismertetése.   



 

Elemző képesség fejlesztése: a szófaji csoportok jellemző alaktani 

viselkedésének megfigyeltetése.   

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A magyar hangrendszer. A hangképzés biológiája.  

A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek felfedezése, a képzési módok 

megfigyelése.   

A magyar hangok rendszere és főbb képzési jellemzőik:   

Néhány, a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerűség.   

A saját nyelvváltozatból ismert hangok eltérései a sztenderd változattól.   

Beszédtechnika (tiszta hangképzés, hangerőszabályozás).  

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv hangtani, szótani 

szerkezetével.   

Nyelvi játékok, szóalkotási módok. Az összetett szavak kialakulása, jelentésváltozása, 

nyelvhelyességi kérdései.  

Fogalmak  

Magánhangzó, mássalhangzó; hangképzés, fonéma, hangrend, illeszkedés, 

teljes hasonulás, szavak szerkezete, egyszerű és összetett szavak, szótő és 

toldalékok, képző, jel, rag, részleges hasonulás, kiesés, összeolvadás, 

rövidülés;  

 

NAT témakör  Hangalak és jelentés 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő 

követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással, 

interaktív olvasásértéssel).   

A nyelvi kreativitás fejlesztése a szóbeli és írásbeli 

megnyilvánulásokban.  

Nyelvi humor fejlesztése, szókincsbővítés.   

A nyelvjárási változatok (pl. rokon értelmű szavak) felismertetése, 

ezen keresztül az elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése.   

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A hangalak és jelentés fogalmának és összefüggéseinek felismerése, az ábrázolás 

elsajátítása.  

Hangalak és jelentés szempontjából a magyar nyelv szókészletének felosztása, az egyes 

kategóriák elkülönítése, a szabályszerűségek megértése.   

A hangalak és jelentés szerepe az írásbeli és szóbeli megnyilatakozásokban.  

Nyelvi humor a hangalak és jelentés kapcsolatából adódóan.  

Hangutánzó szavak a tanult idegen nyelvekben.   

Fogalmak  

egyjelentésű szavak, többjelentésű szavak, azonos alakú szavak, rokon 

értelmű szavak, ellentétes jelentésű és hasonló alakú szavak, hangutánzó, 

hangulatfeső szavak  



 

 

NAT témakör  Szövegértés, szövegalkotás a gyakorlatban 14 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák: 

az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, a szeretetteljes emberi 

kapcsolatok ápolásának képessége, konfliktuskezelés képessége, 

udvariassági formulák ismerete, alkalmazása stb.   

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és 

után. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és 

megértése. A szöveg információinak és gondolatainak az életkora 

szerint elvárható értelmezése és értékelése  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az írott és szóbeli szövegek értésének továbbfejlesztése. Az 

írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, 

javítása. Az önálló és a tanári segítséggel történő anyaggyűjtés 

módjainak fejlesztése, tanulás tanulása.   

Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus 

formai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése.  

A szöveghez tartozó kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése, 

egyszerűbb ábrák, grafikonok értelmeztetése.   

Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a 

megfelelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának 

elősegítése.   

A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése.   

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.   

A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk 

felismerésének képességének fejlesztése (médiatudatosságra nevelés.)  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos olvasása.   

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése különböző témájú és 

típusú nyomtatott és elektronikus szövegeken.   

A szövegértés folyamatának megfigyelése, a szöveg megértésének követése, monitorizálása. 

A hibás olvasási, szövegértési technika felismerése, a megfelelő javító stratégia megtalálása 

és alkalmazása.   

Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az olvasott szövegek tipológiai és 

műfaji különbségének megfigyelése, a szöveg mondanivalójának saját szavakkal történő 

megfogalmazása. A szöveg szereplőinek bemutatása. A szöveg és a kép összefüggéseinek 

feltárása, értelmezése. eltérései a sztenderd változattól.   

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az esztétikus, olvasható 

kézírásra.   

Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrekció.   

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az írott mű elkészítéséhez.   

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs használata.   

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail, komment.   

A kézzel írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, hasonlóságai. 

Az írásbeli megnyilatkozások műfajai, műfaji jellegzetességei.  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A szövegalkotás fázisai, a szövegalkotás tanulási módszerként, kreatív írás.  

Fogalmak Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, e-mail, emotikon; 

üzenet, szövegkép 

  

 NAT témakör  Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Könyvtárhasználati alapismeretek, az alapvető sajtótermékek 

ismerete. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A sajtó témáján keresztül médiatudatosságra nevelünk. A digitális és 

hagyományos könyvtárak használatának elsajátításával a tanulók az 

önálló tanlás tanulásához kapnak segítséget.   

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Hagyományos és digitális könyvtárhasználat különbözőségei, előnyeinek és hátrányainak 

elsajátítása.  

A sajtótermékek jellemző jegyeinek elsajátítása, használata.  

Minél több gyakorlati feladat, múzeumi, könyvtári órák.  

Fogalmak  betűrend, tartalomjegyzék, digitális könyvtár  

 

  



 

6. évfolyam   

Témakörök áttekintő táblázata   

Témakörök neve   
Óraszám   

72 óra   

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   6 óra   

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a 

szövegekben. A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, 

szövegalkotási, szövegértési tudnivalók   

60 óra  

Írás, fogalmazás   4 óra   

Könyv és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei   2 óra   

  

NAT témakör   Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban    6 óra   

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való 

megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre.    

Szóbeli és írásbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások 

megfelelő követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének 

megértése.    

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló   

A hallásértés fejlesztése, olvasási stratégiák alkalmazása, szóbeli és 

írásbeli szövegértési készség fejlesztése, kreatív írás gyakorlása 

(pl. dramatikus játékkal, szövegmondással, interaktív olvasásértéssel).    

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes 

beszédlégzés, hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás 

kialakulásának segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus 

játékkal, hangos szövegmondással.    

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresztül 

az elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése.    

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

A hallásértés fejlesztése analitikus és evaluációs gyakorlatokkal.    

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid összefoglaló reprodukálása.    

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben.    

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.    

A kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepek (kontextus), valamint a 

beszédpartner közlésének, viselkedésnek megfigyelése, értelmezése.    

Digitális és nyomtatott szótárak használata.  

Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat) jellemzőinek felismerése, 

alkalmazása.  

Szövegtípusok II. (elbeszélés, leírás, jellemzés, könyvismertetés, hagyományos levél, 

elektronikus levél: e-mail) jellemzőinek felismerése, alkalmazása  

Szövegtípusok III. (plakát, meghívó) jellemzőinek felismerése, alkalmazása  

Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési szabályok 

ismerete.  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Fogalmak   
elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, 

jellemzés, levél, elektronikus levél, plakát, meghívó, könyvismertető  

  

NAT témakör   

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a 

mondatokban és a szövegben.  A szófajokhoz 

kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, 

szövegértési tudnivalók 

60 óra   

A témakör 

tanulása hozzájárul 

ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-

oktatási szakasz 

végére 

A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.    

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk 

írott és beszélt szövegben.    

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének 

megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek és a szavak szintjének 

részletesebb vizsgálata. A magyar nyelv sajátosságának 

tudatosítása. (pl. hangrend és illeszkedés, agglutináló nyelvtípus.)   

A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek 

megismertetése.    

Elemző képesség fejlesztése: a szófaji csoportok jellemző alaktani 

viselkedésének megfigyeltetése   

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Helyesírási készség fejlesztése  

A szójelentés, a metaforikus jelentés, a több szófajúság megismerése  

A szavak jelentésbeli szerepe és gyakorlati alkalmazása a szóbeli és írásbeli 

kommunikációban  

A szófajok felismerése helyes leírása a mondatban és a szövegben: ige, főnév, számnév, 

határozószó, igenevek, névmások, viszonyszók, mondatszók  

Az iskolai helyesírási segédeszközök: szótár, szabályzat és helyesírási portálok önálló 

használata   

Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása  

Szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése  

Reflektálás a szöveg tartalmára  

A szöveghű és értő szövegolvasás gyakorlása  

A hagyományos és a digitális íráshasználat fejlesztése  

A kreatív írás gyakorlása  

A helyesírási készség fejlesztése  

A mérlegelő gondolkodás fejlesztése  

A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése  

A nyelvi elemzőkészség kialakítása   

Szóelemek, szófajok.  

Az ige fogalma, igeidők, igemódok, igaragozás, leggyakoribb igeképzők, igék helyesírása.  

A határozószó.  

A főnév, tulajdonnevek és helyesírásuk.  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

A melléknév és helyesírása.  

A névmások.  

Az igenevek.  

Viszonyszók, mondatszók. 

Többszófajúság  

Szófajváltás  

Az állandósult szókapcsolatok és a szófajok  

Az igenevek kapcsolata a többi szófajjal  

A névmások szerepe a mondat- és szövegépítésben   

Hagyományos és digitális helyesírási szótárak és portálok használata  

A szófajok használatának nyelvhelyességi kérdései  

Tulajdonnevek köznevesülése  

Köznevek tulajdonnévvé válása  

Történelmi ragadványnevek  

Melléknevek főnevesülése  

Melléknevek metaforikus jelentése  

Fogalmak   
szó, szóelem, szófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, 

határozószó, igenevek, névmások, viszonyszók, mondatszók  

  

NAT témakör   Írás, fogalmazás  4 óra   

A témakör 

tanulása 

hozzájárul 

ahhoz, hogy a 

tanuló a 

nevelési-

oktatási szakasz 

végére 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése az írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének 

képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának 

képessége, konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák 

ismerete, alkalmazása stb.    

A témakör 

tanulása 

eredményeként 

a tanuló 

Az írástechnika 

tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, javítása. Az önálló és a 

tanári segítséggel történő anyaggyűjtés módjainak fejlesztése.    

Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai és 

tartalmi jellemzőinek megfigyelése.    

  

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az esztétikus, olvasható 

kézírásra.    

Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrekció.    

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az írott mű elkészítéséhez.    

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs használata.    

Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-típusokban: 

mese, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél.    

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail, komment.    

Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -

nagyság, sorköz, margó, távolság, színek, kiemelések stb.), a szöveg képének az írott 

üzeneten túli jelentése.    

A kézzel írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, hasonlóságai.    



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Fogalmak   

Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, e-

mail, emotikon.    

Nem nyelvi jel (sorköz, betű, margó stb.).    

  

NAT témakör   Könyv és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei  4 óra   

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A könyvtárak típusaival és jellemzőivel való ismerkedés  

Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunka végzése a 

könyvtárban és digitális felületeken    

 A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az információ-keresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása  

Képzőművészeti gyűjtemények megismerése vezetéssel  

Részvétel múzeumpedagógiai és könyvtárismereti foglalkozáson, és az 

azt előkészítő osztálytermi órán  

Néhány sajtótermék szerkezetének, tartalmának áttekintése  

Megadott szempontok alapján reflexió megfogalmazása a múzeumban, 

színházban, könyvtárban szerzett tapasztalatokról  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Az információ-keresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása  

Képzőművészeti gyűjtemények megismerése vezetéssel  

Részvétel múzeumpedagógiai és könyvtárismereti foglalkozáson, és az azt előkészítő 

osztálytermi órán  

Néhány sajtótermék szerkezetének, tartalmának áttekintése  

Megadott szempontok alapján reflexió megfogalmazása a múzeumban, színházban, 

könyvtárban szerzett tapasztalatokról    

Fogalmak 
 könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, 

sajtó, folyóirat, rovat, célcsoport, könyvismertetés  

 

  



 

  7. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

óra  

Kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése  10  

Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, az alá- és mellérendelő 

szószerkezetek, a szóösszetételek  

30  

A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, ritkább szóalkotási 

módok – játékos feladatokkal  

10  

Könyvtárhasználat  4  

 

NAT témakör  Kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Kommunikáció írásban.   

Írott köznyelvi szövegek megértése.  

Alkalmi beszéd, ünnepi beszéd, köszöntő  

Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás  

Vita és érvelés műfajának ismerete.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése  

A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése  

A kommunikáció nem nyelvi jeleinek alkalmazása mindennapi 

helyzetekben  

A kommunikációs zavar felismerése, néhány megismert korrekciós 

lehetőség alkalmazása  

A szövegértési készség fejlesztése  

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése  

Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása  

Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben  

A közéleti megnyilatkozás alapjainak elsajátítása  

Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése  

Az önálló tanulási és ismeretszerzési képesség fejlesztése 

hagyományos és digitális források, eszközök használatával  

A tömeg- és digitális kommunikáció jellemzőinek megismerése  

A kommunikációs zavar felismerése, javítása  

Vita- és érvelési kultúra elsajátítása  

A közéleti beszédformák (felszólalás, hozzászólás, alkalmi beszéd) 

felismerése és alkalmazása 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Kommunikáció szóban és írásban  

Alkalmi beszéd, ünnepi beszéd, köszöntő  

Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás  

Vita és érvelés  

Kommunikációs zavar  

A tömegkommunikáció szerepe, feladatai, tájékoztató és véleményközlő műfajai  

Reklám, hirdetés, apróhirdetés  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Kommunikációs helyzetek paródiái,  karikatúrái    

Hagyományos és digitális iskolaújság szerkesztése: műfajok, szerkesztők, szerkesztési 

elvek  

A reklám médiumai, műfajai, hatásai  

Nyelvhelyesség és kommunikációs zavar  

Fogalmak  
tömegkommunikáció, kommunikációs zavar, vélemény, vita, érv, cáfolat, 

hozzászólás, felszólalás, alkalmi beszéd   

 

NAT témakör  
Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, az alá- és 

mellérendelő szószerkezetek, a szóösszetételek 
30 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A mondat azonosítása a szövegben.  

A mondat kommunikációs céljainak felismerése, azonosítása a 

szövegben.  

A mondatfajták felismerése, szerkezet szerinti csoportosításának 

alapjai.   

A mondat helyesírási tudnivalóinak ismerete és alkalmazása.  

Alany, állítmány, tárgy, legfontosabb határozók ismerete. A mondat 

elemeinek azonosítása, köztük lévő kapcsolat felismerése. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése  

A nyelvi elemzőkészség fejlesztése  

A nyelv változásainak megfigyelése  

A helyesírási készség fejlesztése  

A mondatfajták azonosítása a közlési szándék szerint a beszélt és az 

írott nyelvben  

Egyszerű mondat típusainak felismerése, elemzése  

Az egyszerű mondat központozása  

Az összetett szavak helyesírásának alapvető szabályai  

A mellérendelő és az alárendelő szószerkezet fajtáinak megismerése, 

elemzése  

A mondatrészek megtanulása (alany, állítmány, tárgy, határozók 

[időhatározó, helyhatározó, részeshatározó, mód- és állapothatározó, 

ok-és célhatározó, eszköz- és társhatározó, állandó határozó]), jelző 

[minőségjelző, birtokos jelző, mennyiségjelző, értelmező]   

A szórend és a mondatjelentés kapcsolatának vizsgálata  

A szó elsődleges jelentésének, illetve a metaforikus jelentésnek 

elkülönítése, tudatos alkalmazása   

A főbb szóalkotási módok (szóösszetétel, szóképzés) ismerete  

Az összetett szavak alapvető helyesírási szabályainak elsajátítása  

Digitális és papíralapú iskolai helyesírási segédeszközök: szótárak és 

szabályzatok és helyesírási portálok önálló használata  

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A mondat a szövegben, a mondatok csoportosítása  

Az állítmány  

Az alany  

A tárgy  

Határozók  

Hely-, idő-, állapot- és módhatározó  

Eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél-és állandó határozó  

A jelzők   

Minőség-, mennyiség-, birtokos és értelmező jelző)  

A mellé- és alárendelő szószerkezet  

Az egyszerű mondat szerkezete  

Az egyszerű mondat helyesírása  

Szóképzés  

Alárendelő szóösszetételek  

Mellérendelő szóösszetételek  

A mondatrészek és stilisztikai szerepük: 

       nominális és verbális stílus  

Vonzatok és mondatszerkezetek  

A vonzatok vizsgálata a tanult idegen  

       nyelvben, összevetése a magyar nyelv   

       sajátosságaival  

A szószerkezetek jelentéstömörítő szerepe, különös tekintettel az állandósult 

szókapcsolatokra  

A szóösszetételek jelentéstömörítő szerepe, különös tekintettel az állandósult 

szókapcsolatokra  

Fogalmak  

egyszerű szó, összetett szó, mondatrészek, szószerkezetek (alárendelő: 

alanyos, tárgyas, határozós, jelzős; mellérendelő: kapcsolatos, ellentétes, 

választó, magyarázó, következtető); szóösszetétel, szóképzés, szórend  

 

NAT témakör  
A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, 

ritkább szóalkotási módok – játékos feladatokkal 
10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A nyelvváltozatok fogalmának ismerete, legegyszerűbb 

nyelvváltozatok fogalma.   

Nyelvjárások létezésének ismerete.  

Köznyelv alapvető helyesírási ismereteinek magabiztos alkalmazása. 

Köznyelvi szövegek értése és alkotása.  

A stílushatások, mozaikszók létezésének és helyesírásának tudnivalói.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Az anyanyelv állandóságának és változásának tudatosítása  

A nyelv főbb változatainak megismertetése (köznyelv, irodalmi nyelv, 

csoportnyelvek)  

A nyelvek megjelenési formáinak ismerete  

A tanuló környezetében előforduló nyelvjárás néhány 

jellegzetességének megfigyelése  

A nyelvi tolerancia kialakítása, fejlesztése  

A tanuló környezetében előforduló nyelvváltozatok azonosítása  

Anyanyelv, idegen nyelv, nemzetiségi nyelv összevetése  

 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A köznyelv és csoportnyelvek   

A nagy magyar nyelvjárások hangtani, szókészletbeli jellemzőinek összevetése digitális 

anyagok segítségével  

Torz mozaikszavak stílushatásai  

Nyelvjárások   

Ritkább szóalkotási módok  

Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések  

Fogalmak  
irodalmi nyelv, köznyelv, nyelvjárás, csoportnyelv, ifjúsági nyelv, 

jelnyelv  

 

NAT témakör  Könyvtárhasználat 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A szövegek sajátosságainak megfigyeltetése, főbb fajtáinak 

tudatosítása: lineáris és nem lineáris, hagyományos és digitális 

szövegek  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata  

Könyvtári órák megtartása  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A szövegek sajátosságainak megfigyeltetése, főbb fajtáinak tudatosítása: lineáris és nem 

lineáris, hagyományos és digitális szövegek  

Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata  

Könyvtári órák folyamán a tanult ismeretek alkalmazása  

Fogalmak  
szöveg, hagyományos szöveg, digitális szöveg, lineáris szöveg, nem 

lineáris szöveg  

 

  



 

8. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

óra  

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban  10  

Készüljünk a felvételire!  20  

Összetett mondat a szövegben  14  

Nyelvtörténet, a nyelvrokonság kérdései - játékosan  10  

 

NAT témakör  Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Kommunikáció írásban.   

Írott köznyelvi szövegek megértése.  

Alkalmi beszéd, ünnepi beszéd, köszöntő  

Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás  

Vita és érvelés műfajának ismerete. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása  

A szövegtípusok műfaji, retorikai és stilisztikai jellemzőinek 

megismerése, áttekintése  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása  

A szövegtípusok műfaji, retorikai és stilisztikai jellemzőinek megismerése, áttekintése  

Fogalmak  elbeszélés, leírás, jellemzés, érvelés, cáfolat  

 

NAT témakör  Készüljünk a felvételire! 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Központi felvételi feladattípusainak ismerete, feladatainak gyakorlása. 

Az eddig tanult irodalmi, nyelvtani tudás felelevenítése, és a 

szükséges készségek elsajátítása, gyakorlása.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

A tanult hangtani, alaktani ismeretek megfigyeltetése és felismerése a 

szavakban  

A szófajok és mondatfajták megfigyeltetése és felismerése a 

szövegben  

A szókincs fejlesztése  

Az állandósult szókapcsolatok, a szólások, a közmondások, a 

szállóigék értelmezése  

A szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése  

Az olvasmány-feldolgozási stratégiák gyakoroltatása  

Reflektálás a szöveg tartalmára  

A szöveghű, értő szövegolvasás gyakoroltatása  

A hagyományos és a digitális írás fejlesztése  

Kreatív írásgyakorlatok alkalmazása  

A helyesírási készség fejlesztése  



 

NAT témakör  Készüljünk a felvételire! 20 óra  

A mérlegelő gondolkodás fejlesztése  

A megtanult szövegtípusok jellemzőinek felismerése és alkalmazása   

Helyesírási, nyelvhelyességi szabályoknak és a szövegtípusoknak 

megfelelő hagyományos és digitális szövegszerkesztési szabályok 

átismétlése  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A tanult hangtani, alaktani ismeretek megfigyeltetése és felismerése a szavakban  

A szófajok és mondatfajták megfigyeltetése és felismerése a szövegben  

A szókincs fejlesztése  

Az állandósult szókapcsolatok, a szólások, a közmondások, a szállóigék értelmezése  

A szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése  

Az olvasmány-feldolgozási stratégiák gyakoroltatása  

Reflektálás a szöveg tartalmára  

A szöveghű, értő szövegolvasás gyakoroltatása  

A hagyományos és a digitális írás fejlesztése  

Kreatív írásgyakorlatok alkalmazása  

A helyesírási készség fejlesztése  

A mérlegelő gondolkodás fejlesztése  

A megtanult szövegtípusok jellemzőinek felismerése és alkalmazása   

Helyesírási, nyelvhelyességi szabályoknak és a szövegtípusoknak megfelelő hagyományos 

és digitális szövegszerkesztési szabályok átismétlése  

Fogalmak  Az eddig tanult fogalmak átismétlése  

 

NAT témakör  Összetett mondat a szövegben 14 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A mondat azonosítása a szövegben.  

A mondat kommunikációs céljainak felismerése, azonosítása a 

szövegben.  

A mondatfajták felismerése, szerkezet szerinti csoportosításának 

alapjai.   

A mondat helyesírási tudnivalóinak ismerete és alkalmazása.  

Alany, állítmány, tárgy, legfontosabb határozók ismerete. A mondat 

elemeinek azonosítása, köztük lévő kapcsolat felismerése.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A mondatfajták felismerése a közlési szándék és szerkezet szerint   

Az összetett mondatok típusainak megismerése  

Alárendelő és mellérendelő összetett mondatok elkülönítése  

A központozás megtanulása az összetett mondatban  

Az idézés szabályainak elsajátítása 

 Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A mellérendelő összetett mondat  

Az alárendelő összetett mondatok  

A sajátos jelentés tartalmú mellékmondat  

Az összetett mondat helyesírása  

Az idézés  

A többszörösen összetett mondat   

Körmondatok az irodalmi művekben  



 

Az idézés fajtái  

Fogalmak  
összetett mondat, alárendelés, mellérendelés, logikai viszonyok; idézet, 

idézés  

 

NAT témakör  Nyelvtörténet, nyelvrokonság - játékosan 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A nyelv változásának ismerete.  

Egyes régi kifejezések, régi nyelvtani formák ismerete, megértése.  

A nyelvrokonságról alapvető ismeretek az alsós irodalmi művek 

nyomán.  

A magyar nyelv játékos összevetése a tanult idegen nyelvekkel a leíró 

nyelvészet tanulmányozása közben.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző 

korok szövegeiben  

A szókincs változása, régi kifejezések, jövevényszavak gyűjtése 

irodalmi és beszélt nyelvi szövegekből  

A nyelvújítás és a nyelvújítók néhány szóalkotási módjának 

megismerése  

A magyar nyelv eredete, a nyelvrokonság hipotéziseinek 

megismerése   

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A nyelvek osztályozása nyelvtípusok szerint  

Nyelvünk eredete, rokonsága  

Nyelvtörténet, nyelvemlékek  

Nyelvújítás  

A rovásírás írásjegyei, fellelhető rovásírásos nyelvemlékeink  

A jövevényszavak jelentésváltozásai  

A nyelvújítás mulatságos túlkapásai  

Fogalmak  
rovásírás, nyelvemlék, nyelvújítás, nyelvcsalád, nyelvrokonság, 

jövevényszó  

 

  



 

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.   



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

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.   



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

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   

5. évfolyam  2  72  

6. évfolyam  2  72  

7. évfolyam  2  72  

8. évfolyam  2  72  

9. évfolyam   2   72   

10. évfolyam   3   108   

11. évfolyam   4   144   

12. évfolyam   4   124   

5. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

72 óra  

Család, otthon, nemzet – kisepikai alkotások (mese, monda, mítosz) és 

lírai alkotások  

22  

Petőfi Sándor: János vitéz  28  

Szülőföld, táj – lírai és kisepikai alkotások  8  

Prózai nagyepika – ifjúsági regény   

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk  
10 

Egy szabadon választott meseregény elemzése  4  

 

NAT témakör  
Család, otthon, nemzet – kisepikai alkotások 

(mese, monda, mítosz) és lírai alkotások 
22 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Olvasmányélmények; családról, anya-gyerek kapcsolatról szóló lírai 

alkotások.  

Népmesék, műmesék. Verses és prózai formájú mesék. A mese 

műfaji változatai.    

Mesehősök, meseformulák. Meseírók, mesegyűjtők (magyar és 

világirodalmi, valamint kortárs példákkal). 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A harmonikus családi élet megtartó erejének felismerése, az értékes 

emberi kapcsolatok megbecsülése.  

Felkészítés Arany János Családi kör című művének elemző 

bemutatására, szöveghű tolmácsolására.  



 

Annak felismerése, hogy a mesék segítenek alapvető magatartásformá

k, erkölcsi értékek megismerésében és értékelésében.    

Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők 

felidézése, rendszerezése, kreatív gyakorlatok, mesemondás.    

 Folyamatos fejlesztési cél az irodalmi művekben 

az emberi alaphelyzeteknek, az emberi kapcsolatok sokféleségének, a 

téma irodalmi megjelenésének megfigyelése, ideértve a témák 

változatait is. Archetipikus helyzetek felfedezése bibliai, mitológiai 

történetekkel.    

Olvasói tapasztalatok, élmények előhívása, megidézése 

(szereplőinek tettei, érzelmei, gondolatai, a megjelenített emberi 

helyzetek szóbeli és írásbeli közlésekben. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Családi, baráti kapcsolatok sokfélesége az 

irodalmi művekben.    

Arany János: Családi kör – 

versértelmezés.    

A választott művekhez kapcsolódó 

fogalmi ismeretek.  

 Mesék.     

Nép- és műmesék. Hazai nemzetiségek és 

más népek meséi.    

Verses és prózai formájú mesék.  

Példák különféle műfaji változatokra 

(pl. tündér-varázsmese, valódi 

mese, hősmese, csalimese, láncmese, 

hazugságmese, tréfás mese).    

Állatmesék, tanmesék.  

A mitológiai és bibliai történetek (pl.: 

Daidalosz és Ikarosz; Parisz ítélete; 

Prométheusz; A vízözön története; Jézus 

születése) 

A tanuló az irodalmi művek segítségével is 

megfigyeli az emberi kapcsolatok sokféleségét, a 

téma irodalmi megjelenésének változatosságát 

korszaktól, műfajtól és formától függetlenül.  

A tanuló ismert műfajú művek 

olvasásával, értelmezésével illeszkedik az új 

nevelési-oktatási szakasz 

irodalmi/képességfejlesztési folyamatába 

(átismétel, felidéz);    

megismer műveket a magyar 

népmesék, műmesék, hazai nemzetiségek és más 

népek meséi köréből;   

tudatosítja a mese különféle műfaji 

változatainak, illetve egy-egy mű variánsainak 

létezését, a népmese és a műmese fogalmát;    

tudatosítja a valóság és mese (fikció) 

különbségét; egy-egy feldolgozás verses és 

prózai formáját;   

A tanuló felfedez archetipikus helyzeteket 

bibliai, mitológiai történetekkel;   

felismer emberi alaphelyzeteket és irodalmi 

témákat, formákat.  

Fogalmak  

Téma, motívum, vers, ritmus, dal, életkép, idill.  

Népmese, tündérmese, csalimese, állatmese 

(fabula), mesealak, meseformula, meseszám, próza.   

Biblia, mitológiai történet, novella, regény.    

 

NAT témakör  Petőfi Sándor: János vitéz 28 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul 

ahhoz, hogy a 

tanuló a 

nevelési-

Mesék; 

mesehős, kaland. Cselekmény, helyszínek, elbeszélés, párbeszéd, leírás. Verses 

epikai művek, verselés, rímelés.    

Petőfi néhány lírai alkotása (köztük: Anyám tyúkja, Füstbe ment terv, Nemzeti 

dal).  



 

oktatási 

szakasz végére 

A témakör 

tanulása 

eredményeként 

a tanuló 

A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában felismer epikai 

jellemzőket, adott szempontokból elemzi és minősíti a művet 
(pl. tér, idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő). Megismeri, megérti és képes 
jellemezni a szereplőket; együttműködik a mű poétikai, nyelvi sajátosságainak 

feltárásában. Szóbeli és írásbeli fogalmazási képessége különböző 

közlésformájú önálló gyakorlatok révén fejlődik. Képessé válik 

élménye, véleménye megosztására, magatartásformák 

megítélésére, azonosulásra erkölcsi értékekkel (pl. hűség, bátorság); 

memoriterek előadására.    

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A János vitéz cselekménye, szerkezete.    

A mű mesei elemei (cselekmény, hősök) – 

népies elbeszélő költemény/verses mese.    

Kukorica Jancsi útja, tettei, választásai 

(értelmezés, jellemzés).    

A megjelenítés eszközei 

(az egységenkénti feldolgozás során néhány 

poétikai eszköz megismerése: 

képek, pl. hasonlat, megszemélyesítés, 

metafora; alakzatok, pl. ellentét, párhuzam, 

felsorolás, megszólítás, felkiáltás, kérdés).     

A tanuló   

ismeri az epikai műnem jellegét 

(tér, idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő);   

elemzi és minősíti ezeket a 

viszonyokat, szempontokat a János 

vitéz részletes feldolgozása során;   

jellemzi a mű szereplőit;   

megismeri a kapcsolódó elméleti fogalmakat 

(pl. verses epika; elbeszélő költemény);   

felismeri a versritmust.  

Fogalmak  

Epika, elbeszélő költemény; 

hasonlat, megszemélyesítés, metafora, ellentét, párhuzam; 

ütemhangsúlyos verselés, verssor, ütem, felező 12-es sorfajta, páros 

rím.    

  

NAT témakör  Szülőföld, táj – lírai és kisepikai alkotások 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Lírai alkotások és a kapcsolódó fogalmak.    

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének alakítása.    

Annak tudatosítása, hogy vannak gyakori témák, motívumok az 

irodalomban; ezzel párhuzamosan annak megértetése, hogy a tematika 

nem műnemhez, műfajhoz kötődik. Olvasói tapasztalatok 

megidézésével szövegek műfaji különbségének érzékeltetése. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Petőfi Sándor: Az Alföld (és más 

műve, pl. Szülőföldemen, Úti levelek).    

Epikai művek (részletek) és lírai 

alkotások magyar tájakról, városokról 

A tanuló tudatosítja, hogy vannak gyakori 

témák, motívumok az irodalomban;   

megismeri, hogy a tematika nem 

műnemhez, műfajhoz kötődik;    



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

(pl. Nagy László, Weöres Sándor, Ady 

Endre), illetve vallomások a 

szülőföldről.    

A választott tárgyhoz kapcsolódó fogalmi 

ismeretek.    

érzékeli a szövegek műfaji különbségét (mese – 

dokumentum; lírai mű – elbeszélés);    

megfigyeli a jellegzetes magyar tájak, városok 

megjelenítésének formáit.    

  

Fogalmak  Tájleíró költemény, úti levél, útleírás, téma, motívum.    

 

NAT témakör  
Prózai nagyepika – ifjúsági regény 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Korábban olvasott gyermekregények, meseregények, ifjúsági 

regények.    

Epikus művek jellemzői: 

szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, szereplő; 

magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A gyermekkori konfliktusok átélése, azonosulás a vállalható erkölcsi 

értékekkel. Az elmélyült olvasás, a hatékony, önálló szövegfeldolgozás 

támogatása, felkészülés A Pál utcai fiúk sok szempontú 

megközelítésére. A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség 

továbbfejlesztése feladatok 

megoldásával, pl. jellemzés, levél, elbeszélés, jellemzés 

nézőpontváltással, kreatív írás.    

Dramatikus játék előadása.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Molnár Ferenc: A 

Pál utcai fiúk sok szempontú 

megközelítés.    

Tér- és időviszonyok 

(cselekményidő/külső, történelmi 

idő), cselekmény, szerkezet, szereplők/ 

jellemek, kapcsolatok, konfliktusok. 

Elbeszélői nézőpont.    

A mű fontos témái 

(pl. barátság, közösség, önfeláldozás, 

gyerekek-felnőttek, hűség-árulás).  

A tanuló megismerkedik a házi olvasmányok 

megközelítési szempontjaival, lehetőségeivel;    

előzetesen felkészül a mű sok szempontú 

megközelítésére (feladatok; 

adatkeresés, jegyzetelés, vázlatkészítés stb.);   

képes szövegalkotási feladatok megoldására 

(szóban/írásban), pl. jellemzés, levél, elbeszélés, 

jellemzés nézőpontváltással, kreatív írás.  

Fogalmak  
Ifjúsági regény, cselekmény, tér- 

és  időviszonyok, szerkezet, konfliktus, elbeszélői nézőpont.    

 

  



 

NAT témakör  Egy szabadon választott meseregény elemzése 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Korábban olvasott gyermekregények, meseregények, ifjúsági 

regények.    

Epikus művek jellemzői: 

szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, szereplő; 

magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az elmélyült olvasás, a hatékony, önálló szövegfeldolgozás 

támogatása, felkészülés. Az adott mű sok szempontú 

megközelítésére. A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség 

továbbfejlesztése feladatok 

megoldásával, pl. jellemzés, levél, elbeszélés, jellemzés 

nézőpontváltással, kreatív írás.    

Dramatikus játék előadása.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az adott mű sok szempontú 

megközelítés.    

Tér- és időviszonyok, történelmi idő, 

cselekmény, szerkezet, szereplők/ 

jellemek, kapcsolatok, konfliktusok. 

Elbeszélői nézőpont.    

A mű fontos témái.  

  

A tanuló megismerkedik a házi olvasmányok 

megközelítési szempontjaival, lehetőségeivel;    

előzetesen felkészül a mű sok szempontú 

megközelítésére (feladatok; 

adatkeresés, jegyzetelés, vázlatkészítés stb.);   

képes szövegalkotási feladatok megoldására 

(szóban/írásban), pl. jellemzés, levél, elbeszélés, 

jellemzés nézőpontváltással, kreatív írás.  

Fogalmak  
Meseregény vagy történelmi regény, cselekmény, tér- 

és  időviszonyok, szerkezet, konfliktus, elbeszélői nézőpont.    

 

  



 

6. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

72 óra  

Hősök az irodalomban  16  

Arany János: Toldi  20  

Szeretet, hazaszeretet, szerelem  13  

Gárdonyi Géza: Egri csillagok  15  

Választható világirodalmi ifjúsági regény  8  

  

NAT témakör  Hősök az irodalomban 16 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Mondák, legendák. Mitológiai történetek.    

Verses kisepikai alkotások; a népköltészet és műköltészet 

megkülönböztetése.    

Hangsúlyos verselés; rím.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Annak belátása, hogy a múlt megismerése segíti a jelenben való 

eligazodást, önmagunk megismerését. Olvasmányélmények célirányos 

felidézése, következtetések megfogalmazása, korábbi és új szövegek 

megismerése alapján mondatípusok rendszerezése. A képzelet, a 

kreativitás, az íráskészség fejlesztése. A kritikai gondolkodás 

fejlesztése: a történeti forrás és a mondafeldolgozás különbségének 

beláttatása. Arany János Rege a csodaszarvasról című művének 

elemző bemutatása.    

A ballada műfaji jellemzőinek, sajátos szerkesztés- 
és előadásmódjának megismerése; magatartásformák, erkölcsi értékek 

elemzése.    

Memoriterek kifejező tolmácsolása, különböző előadásmódok 

megvitatása.    

Arany János: A walesi bárdok című balladájának értelmezése, a 

felvetett szempontok befogadásával, megértésével (szerkezet, műfaji 

jellemzők, magatartásformák).   

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Magyar mondák, pl. őstörténeti 

mondák/eredetmondák, történeti 

mondák, helyi mondák (pl. A fehér ló 

mondája; vármondák, Lehel, Zotmund 

mondája).    

Arany János: Rege a csodaszarvasról – 

műértelmezés.    

A csodaszarvas-monda feldolgozása(i) és 

a történeti források.  

A tanuló   

a már korábbról ismert művek olvasásával 

felidézi a műfaji sajátosságokat;   

felidéz népköltészeti műfajokat;   

megismer, rendszerez mondatípusokat;   

kreatív írásokat készít (pl. helyi 

monda, keletkezéstörténet);    

képes Arany János Rege a csodaszarvasról című 

művének elemző bemutatására 

(részletek, memoriter is), a mondai anyag és a 

művészi feldolgozás összevetésére.  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Egy népballada értelmezése és előadása 

(pl. Kőmíves Kelemen vagy Kádár 

Kata).    

A műfaji sajátosságok 

megfigyelése, elemzése 

(szaggatottság, kihagyás, elhallgatás 

stb.).    

Arany János: A walesi bárdok – egy 

műballada értelmezése és előadása.    

Egyszólamú, egyenes vonalú (lineáris) 

szerkezet.    

A tanuló   

megismeri a ballada műfaji jellemzőit, sajátos 

szerkesztés- és előadásmódját;    

tudja, hogy a népköltészeti alkotások többféle 

változatban létezhetnek;    

elő tud adni egy népballadát (memoriter);    

értelmezi Arany János A walesi bárdok című 

balladáját (memoriter);   

műismereti minimuma: egy népballada és egy 

Arany-ballada.  

Fogalmak  

Monda, rege, eredetmonda, felező 8-as ritmus.  

Időmértékes verselési rendszer, versláb, jambus, jambikus 

verselés, spondeus, félrím, belső rím, alliteráció, szórendcsere.     

 

NAT témakör  Arany János: Toldi 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Elbeszélő költemény, felező 12-es forma; Petőfi Sándor: János vitéz.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Magatartásformák (indulat, hirtelen harag) elutasítása, erkölcsi értékek 

(szeretet, helytállás) vállalása. A szövegközeli 

olvasás, a szövegértelmező, műértelmező képesség fejlesztése (tér- és 

időviszonyok, cselekmény, a szereplők kapcsolatai; magatartások 

értelmezése; lélekábrázolás). A szókincs, az esztétikai és erkölcsi 

érzék, az ítélőképesség fejlesztése.    

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A Toldi cselekménye, szerkezete.    

Toldi Miklós helyzete, tettei, magatartása 

(értelmezés, jellemzés); 

kapcsolatai, konfliktusai (elemzés).    

Arany lélekábrázolása (családi kapcsolatok; 

bűn és megtisztulás).    

A megjelenítés eszközei 

(az egységenkénti feldolgozás során a 

poétikai eszközök elemzése: 

képek, pl. hasonlat, megszemélyesítés, 

metafora; 

alakzatok, pl. ellentét, párhuzam, túlzás, 

felsorolás, részletezés, szótőismétlés).    

Verselési elemzések, ritmizálási 

gyakorlatok.    

A tanuló felismeri az elbeszélő költemény 

műfaját;    

elemzi a tér- és időviszonyokat; ismeri a 

cselekményt; jellemzi a szereplőket és 

minősíti kapcsolataikat a Toldi részletes 

feldolgozása során;    

alkalmazza a kapcsolódó elméleti fogalmakat 

(pl. verses epika; elbeszélő költemény);    

felismeri a poétikai eszközöket 

(szóképek, alakzatok), a versritmust;   

tud memoritereket előadni (szövegrészletek a 

műből).  

Fogalmak  
Előhang, mottó, expozíció, kaland, allegória, epizód, késleltetés, körülírás, f

elező 12-es, sormetszet.    



 

 

NAT témakör  Szeretet, hazaszeretet, szerelem 13 óra  

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Líra. Népköltészet, műköltészet. Dal, tájleíró költemény, életkép.    

Verselési rendszerek. Hangsúlyos verselés (ütem, felező 8-as, felező 

12-es.)   

Rím, páros rím, félrím, alliteráció.   

Szóképek: hasonlat, megszemélyesítés, metafora.    

Alakzatok: ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere.  

  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak 

(pl. beszédhelyzet, megszólított; tematika, motívumok, műfaji és 

tematikus kapcsolatok) felismerése különböző korok alkotóinak művei 

alapján. A ritmusérzék, a belső hallás fejlesztése  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Bibliai történetek  

Mária és József története  

     Jézus tanítása a gyermekekről 

Csokonai Vitéz Mihály (Tartózkodó 

kérelem), Kölcsey Ferenc, Petőfi 

Sándor, Radnóti Miklós 

(Bájoló), Vörösmarty Mihály műveiből.    

Tematikus, motivikus kapcsolódások 

felismerése.  

Az olvasott szöveg szereplőinek érzelmeiről, 

gondolatairól, az élethelyzetekről vélemény 

megfogalmazása szóban és írásban.   

A szeretet, szerelem, hazaszeretet különböző 

példáit kifejező szövegek megértése és 

összehasonlítása.  

A téma megjelenítését különböző korokban és 

műfajokban szolgáló nyelvi formák elkülönítése 

lírai és prózai szövegekben.  

A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, 

megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó valós 

helyszínek különböző korokból származó képi 

ábrázolásaival.  

Fogalmak  

Biblia.  

Líra, lírai alany, lírai én, téma, motívum; versforma, rímszerkezet, 

keresztrím, alliteráció; dal, népdal.  

Időmértékes verselés.  

 

NAT témakör  Gárdonyi Géza: Egri csillagok 15 óra   

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Korábban olvasott regények, ifjúsági regények.    

Epikus művek jellemzői: 

szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, szereplő; 

magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Alapvető erkölcsi értékekkel való azonosulás 

(szerelem, hazaszeretet, hűség, helytállás), az emberi magatartások 

megítélése és értékelése. A házi olvasmányok korábban megismert 

megközelítési lehetőségeinek felidézése, alkalmazása. Felkészítés a mű 

sok szempontú befogadására, értelmezésére; az olvasottak önálló 

dokumentálására (pl. motívumok 

azonosítása, jegyzetelés, vázlat). Kreativitás fejlesztése szövegalkotási 

gyakorlatokkal.    



 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Gárdonyi Géza: Egri csillagok – sok szempontú 

megközelítés.    

Tér- és időviszonyok 

(cselekményidő/külső, történelmi 

idő), cselekmény, szerkezet; a szereplők 

csoportjai, kapcsolataik; konfliktusok.    

Elbeszélői 

nézőpont, jellemábrázolás, ábrázolásmód.    

Bornemissza Gergely életútja.    

A mű fontos témái 

(történelem, hősiesség, barátság, szerelem, árulás 

stb.) és motívumai (pl. hold, csillag, gyűrű).    

  

A tanuló alkalmazza a házi olvasmányok 

korábban megismert megközelítési 

lehetőségeit;    

előzetesen felkészül a mű sok szempontú 

értelmezésére (feladatok; 

adatkeresés, jegyzetelés, vázlatkészítés 

stb.);   

képes szövegalkotási feladatok 

megoldására (szóban/ 

írásban), pl. leírás, jellemzés, elbeszélés 

nézőpontváltással, levél, kreatív írás;    

képes szövegrészlet 

megtanulására, esetleg jelenet, dialógus 

előadására, dramatikus játékra.    

Fogalmak  Történelmi regény, ifjúsági regény, kalandregény; téma, motívum.    

 

NAT témakör  Választható világirodalmi ifjúsági regény 8 óra  

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Regényelemzések a megelőző évfolyamokból (házi és egyéni 

olvasmányok, ifjúsági regények).    

Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és 

térviszonyok, cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, 

előreutalás; szereplők rendszere; magatartásformák értékelése; 

vélemény megosztása.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és tapasztalatszerzést, hogy az irodalomolvasás 

érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények forrása.    

Az irodalmi élmény megosztása, önálló olvasmányválasztás 
indoklása, olvasmányainak ajánlása.    

  

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Daniel Defoe: Robinson Crusoe vagy  

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg 

Tér- és időviszonyok, 

cselekmény, szerkezet; a szereplők 

csoportjai, kapcsolataik; konfliktusok.    

Elbeszélői 

nézőpont, jellemábrázolás, ábrázolásmód.  

Erkölcsi értékek azonosítása  

A tanuló nagyepikai alkotás(ok)ban    

azonosítja, elemzi az idő- és térviszonyokat;   

érzékeli az elbeszélés és a történet időrendje 

közötti eltérést;   

azonosítja az előreutalásokat, késleltetéseket;   

felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet;   

a műelemzés nyomán rögzíti a műfaji 

sajátosságokat;   

azonosítja az irodalom nagy témáit 

(pl. család, gyerekek és 

felnőttek, próbatételek, szerelem)  

Fogalmak  

A korábban tanult fogalmak alkalmazása a választott regénynek 

megfelelően. 

(nagyepika, szerkezet, időviszony, térviszony, cselekmény, fordulat,  

epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás)    

 

  



 

7. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

72 óra  

Korok és portrék  

  

1. Középkor  

  

2. Reneszánsz, humanizmus, reformáció  

  

3. Irodalmunk a 17-18. században  

  

D-E) Klasszicizmus és romantika  

  

  

3  

  

11  

  

4  

  

48  

Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény  6  

 

NAT témakör  
Korok és portrék  

Középkor 
3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Epika, monda és fajtái, a mondával rokon műfajok ismerete (rege, 

legenda, mese).  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Érzékenyítés a középkori irodalom sajátosságaira, világkép, 

értékrend.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Szemelvények  

István király intelmei Imre herceghez  

A tanuló értelmezi az olvasottakat.  

Fogalmak  Intelem, legenda, középkori irodalom.  

  

  



 

NAT témakör  
Korok és portrék 

Reneszánsz, humanizmus, reformáció 
11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Epikai műnem. A mondák fajtái.   

Lírai műnem. Népköltészet, műköltészet. Dal, tájleíró költemény.    

Verselési rendszerek. Hangsúlyos verselés (ütem, felező 8-as, felező  

12-es.) Időmértékes verselés, versláb. Rím, rímelhelyezkedés, páros 

rím, félrím, alliteráció.  

Szóképek: hasonlat, megszemélyesítés, metafora.    

Alakzatok: ismétlés, párhuzam, ellentét.    

Dramatikus játék, dialógus, szerepjáték, dráma, színház. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak 

(pl. beszédhelyzet, megszólított; tematika, motívumok, műfaji és 

tematikus kapcsolatok) felismerése.  

A ritmusérzék, a belső hallás fejlesztése.  

Képesség az epikai és a drámai történetmegjelenítés közötti 

hasonlóságok és eltérések azonosítására. A műben megjelenített 

konfliktusok, döntések felismerése és mérlegelése.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Mesék Mátyás királyról: Hogyan került a 

holló Mátyás király címerébe? (Kóka 

Rozália gyűjtése alapján) 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete  

Balassi Bálint: Egy katonaének, Hogy 

Júliára talála, így köszöne néki  

A reneszánsz dráma  

Shakespeare: Szentivánéji álom vagy 

Romeo és Júlia    

A tanuló felismeri az alapvető lírai műfajok 

sajátosságait;    

felismeri néhány lírai mű beszédhelyzetét, a 

megszólító-megszólított viszony néhány 

jellegzetes típusát;   

azonosítja a művek tematikáját, meghatározó 

motívumait; felfedez műfaji és tematikus-

motivikus kapcsolatokat;    

azonosítja a zenei és ritmikai eszközöket. 

A tanuló megismeri a drámai műnem 

legfontosabb jellemzőit, a komédia műfaját 

közös és önálló 

olvasással, feldolgozással, műelemzéssel;    

képes az epikai és a drámai történetmegjelenítés 

közötti hasonlóságok és eltérések 

azonosítására;    

a drámai szerkezet, drámai jellem és nyelv 

néhány jellemzőjének felismerésére.  

Fogalmak  

Dal, epigramma; verselési rendszer, rímes időmértékes 

verselés, versláb, spondeus, daktilus, hexameter, pentameter, disztichon; 

rím, rímelhelyezkedés; szókép, alakzat.  

Balassi-strófa.  

Dráma, komédia, dialógus, konfliktus, alapszituáció.  

 

  



 

NAT témakör  
Korok és portrék 

Irodalmunk a 17-18. században 
4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Népdalok, bujdosó énekek.  
A mítosz, monda fogalma.  

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.  

Az olvasott művek befogadásának, megértésének támogatása.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Részletek  

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem   

(I.1-21.) 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek  

A tanuló értelmezi a szöveget, felismeri a 

hazaszeretetre irányuló megnyilvánulást.  

Fogalmak  Erkölcsi érték, körmondat, a fiktív fogalma.  

 

NAT témakör  
Korok és portrék 

Klasszicizmus és romantika 
48 óra  

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Líra  

 Népköltészet, műköltészet. Dal, tájleíró költemény, életkép.    

Verselési rendszerek. Hangsúlyos verselés (ütem, felező 8-as, felező 12-

es.) Időmértékes verselés, versláb. Rím, rímelhelyezkedés, páros 

rím, félrím, alliteráció.   

Petőfi Sándor és Arany János néhány műve.   

Jellemző műfajok a 19. sz. első feléből.    

Szóképek: hasonlat, megszemélyesítés, metafora.    

Alakzatok: ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere.  

Epika  

Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal).    

Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés.    

Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; 

elbeszélés, párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény 

megosztása.  

Regényelemzések a megelőző évfolyamokból (házi és egyéni 

olvasmányok, ifjúsági regények).    

Nagyepikai művek jellemzői: 

szerkezet, cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; 

szereplők rendszere; magatartásformák értékelése; vélemény 

megosztása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak 

(pl. beszédhelyzet, megszólított; tematika, motívumok, műfaji és 

tematikus kapcsolatok) felismerése különböző korok alkotóinak művei 

alapján.   



 

NAT témakör  
Korok és portrék 

Klasszicizmus és romantika 
48 óra  

Az irodalmi művek megismerése során a múlt értékes törekvéseinek 

megbecsülése, azonosulás a máig ható értékekkel.    

Ismerkedés egy korstílussal, korstílus és mű/vek összefüggéseivel.  
Romantikus jegyek, vonások azonosítása, megnevezése, művészeti 

kapcsolódások feltárása. Képesség az önálló ismeretszerzésre, digitális 

források használatával. 

Az érzelmi tartalmak felismerésének 

(pl. indulatok, szeretet, együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom,   

hála), az erkölcsi választások értelmezésének és véleményezésének 

fejlesztése.    

Az irodalmi élmény befogadásának és megosztásának fejlesztése. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Tematikus, motivikus kapcsolódások 

felismerése  

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék 

barátnémhoz  

Nemzeti himnuszunk, ódáink – 

Kölcsey: Hymnus; Vörösmarty: Szózat; 

Petőfi: Nemzeti dal – műértelmezések, sok 

szempontú elemzések 

(pl. vershelyzet, szerkezet, műfaji 

változat, poétikai megoldások, versforma). 

Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek), 

Emléklapra  

Vörösmarty Mihály: Ábránd  

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem, Nemzeti 

dal, Egy gondolat bánt engemet …, Reszket 

a bokor, mert …, Szeptember végén  

Arany János: A fülemile, A tölgyek alatt 

vagy Epilógus, Szondi két apródja  

Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai 

(időviszonyok, előreutalás, késleltetés, nézőp

ont, szerkesztésmód, szereplők, hangnem, té

ma, motívumok).    

Jókai Mór (A huszti beteglátogatók, A 

nagyenyedi két fűzfa, A Balóthy-

domínium) és Mikszáth Kálmán (A néhai 

bárány) alkotásai.  

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője – 

sok szempontú megközelítés.  Tér- 

és időviszonyok, cselekmény, szerkezet, anek

dotikusság.    

A szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással).    

Elemzések, értelmezések és kreatív írások.  

A tanuló felismeri az alapvető lírai műfajok 

sajátosságait különböző korok alkotóinak 

művei alapján;    

felismeri néhány lírai mű beszédhelyzetét, a 

megszólító-megszólított viszony néhány 

jellegzetes típusát;   

azonosítja a művek tematikáját, meghatározó 

motívumait; felfedez műfaji és tematikus-

motivikus kapcsolatokat;    

azonosítja a zenei és ritmikai eszközök.  

A tanuló ismerkedik egy korstílussal, a 

korstílus és egy-egy mű közötti 

összefüggéssel;   

ismerkedik a korszak irodalmi életével 

(pl. folyóiratok, színházi élet, irodalmi 

kapcsolatok);   

megismeri a korszakolás nehézségeit; a 

romantika hátterét, esztétikai 

elveit, törekvéseit, ábrázolásmódját, hangnem

eit; a stílus formajegyeit;   

ismerkedik romantika és 

népiesség, romantika és reformkor 

összefüggésével;   

A tanuló kisepikai alkotásokban    

azonosítja, elemzi az idő- és térviszonyokat;   

érzékeli az elbeszélés és a történet időrendje 

közötti eltérést;   

azonosítja 

az előreutalásokat, késleltetéseket;    

felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet;    

műelemzések nyomán rögzíti az egyes 

műfajok sajátosságait;    

A tanuló nagyepikai alkotás(ok)ban    



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

 azonosítja, elemzi az idő- és térviszonyokat;   

érzékeli az elbeszélés és a történet időrendje 

közötti eltérést;   

azonosítja z előreutalásokat, késleltetéseket;   

felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet;   

a műelemzés nyomán rögzíti a műfaji 

sajátosságokat;   

azonosítja az irodalom nagy témáit 

(pl. család, gyerekek és 

felnőttek, próbatételek, szerelem)  

Fogalmak  

Műfaji fogalmak (pl. óda, himnusz, epigramma, elégia, dal, rapszódia, 

ballada); romantikus ellentétezés, romantikus képalkotás.   

Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma; verselési rendszer, rímes 

időmértékes verselés, rímtelen időmértékes 

verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus verselés, daktilus, kötött  

verssor, hexameter, pentameter, disztichon; rím, rímelhelyezkedés; 

szókép, hasonlat, megszemélyesítés, metafora; 

alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere. 

Kisepika, nagyepika. 

Mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény, szerkezet, i

dőrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet, epizód, késleltetés, kitérő, 

előreutalás.     

 

NAT témakör  Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Regényelemzés. Témák, hősök, műfaji változatok.    

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A szociális képességek, az önismeret, az empátia, az erkölcsi 

tudatosság fejlesztése. Műmegközelítési, műelemzési eljárások 

alkalmazása, a személyes irodalmi élmények 

megosztása, olvasmányválasztás önálló indoklása. Megbeszélésekben 

a tetszés- vagy véleménynyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáinak 

alkalmazása, az eltérő ízlésítéletek különbözőségének megértése. A 

szórakoztató irodalom, a populáris irodalom egyes 

alkotásainak, különféle filmes feldolgozásoknak esztétikai 

szempontú, kritikus értékelése.    

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a 

szórakoztató irodalom köréből – egy 

magyar vagy világirodalmi regény sok 

szempontú megközelítése.    

A tanuló tudja alkalmazni a művek 

megközelítésének (korábban gyakorolt) 

lehetőségeit;   



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A népszerű irodalom műfajai (pl. 

ifjúsági, detektívregény, fantasztikus 

regény, kalandregény, sci-

fi),megoldásai, hatása; hangnemei 

(pl. humoros regény), formái (pl. 

naplóregény, levélregény).    

Pl. J. Verne: Kétévi vakáció vagy T. 

Dragt: Levél a királynak vagy Mándy 

Iván: Az enyedi diák vagy Csukás István: 

Vakáció a halott utcában.  

A fogalmi háló a választott művekhez 

kapcsolódik.   

képes az irodalmi élmény 

megosztására, olvasmányainak ajánlására;   

alkalmas az önálló 

olvasmányválasztás indoklására;   

képes memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására;    

  

Fogalmak  Népszerű irodalom, detektívregény, kalandregény, humoros hangnem.    

  

  



 

8. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

72 óra  

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében  

A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában  

B) Epika a 20. század első felének magyar irodalmában  

C) „Vérző Magyarország” – Trianon a magyar irodalomba  

42  

23  

16  

3  

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében  

A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában  

B) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában  

C) Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában  

18  

12  

4  

2  

A 20. századi történelem az irodalomban  

(világháborúk, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra 

áldozatai, 1956)  

8  

Szórakoztató irodalom  4  

 

NAT témakör  
Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében  

A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 
23 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A romantika mint az utolsó egységes korstílus.    

Ady, Kosztolányi, József Attila (vagy más, korszakbeli szerző) egy-két 

műve.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Annak megértése, hogy egy korszak sokféle módon vet fel erkölcsi és 

esztétikai kérdéseket, és sokféle műformában és hangnemben felelhet a 

problémákra.    

Megismerkedés egy korszak irodalmi életével és stílusirányzataival – 

pl. impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió –, az irányzatok és 

egy-egy mű összefüggésével. A stíluselemzési képességek 

fejlesztése. Az önálló ismeretszerzés, könyvtárhasználat és 

forráskezelés támogatása. A regionális és helyi kötődések elmélyítése 

a korszak irodalmi, művészeti, kulturális emlékeinek, emlékhelyeinek 

azonosításával.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Stílusirányzatok a 20. század elején 

(klasszikus modernség.)  

Az impresszionizmus, szimbolizmus, 

szecesszió stílus- és formajegyei.  

Jellemző művek, ábrázolásmódok pl.: 

Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula, 

A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek 

olvasása, megértése, megbeszélése.  

A 20. század első felében megjelenő 

művelődéstörténeti és irodalmi programok 

bemutatása.  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső és József 

Attila műveiből. 

Az irodalmi szövegekben megfogalmazott 

közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák 

felismerése, megvitatása.  

Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai 

elemzése.  

Alapvető lírapoétikai szakterminusok 

alkalmazása.  

Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, 

modalitások felismerése.  

Szóképek felismerése: hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora, metonímia, 

szinesztézia, szimbólum. 

Fogalmak  
Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, szinesztézia, allegória,   

metonímia, szimbólum, anafora.  

 

NAT témakör  
Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében  

B) Epika a 20. század első felének magyar 

irodalmában 

16 óra  

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Verses és prózaepika (néhány, már tanult 

műfajjal). Mese, monda, mitológiai történet, bibliai 

elbeszélés, novella, kisregény, anekdota, ballada.    

Regények, regényműfaj-változatok. Regényelemzések.    

Nagyepikai alkotások közlésformái.    

Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; 

elbeszélés, párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény 

megosztása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tematikus kapcsolódások, alapvető élethelyzetek, érzelmi tartalmak 

felismerése, erkölcsi választások értelmezése, és véleményezése 

(pl. indulatok, szeretet, együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom,   

hála).    

Nagyepikai alkotások elolvasása, több 

szempontú megközelítése, feldolgozása, a narráció sajátosságainak 

megbeszélése, megvitatása. Az irodalmi nagy témáinak 

felismerése, azonosítása pl. szülő és gyerek, gyerekek és 

felnőttek, iskola és nevelés; beavatás, próbatételek, szerelem. Az 

emberismeret, az önismeret fejlesztése: képesség a szereplők 

jellemzésére, tetteik minősítésére; alapvető emberi helyzetek, erkölcsi 

választások értelmezésére és megbeszélésére, véleményezésére.    

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Kis- és nagyepikai alkotások.    

Novella, elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat, egyperces 

novella, regény, műfaji rendszerezés.    

Tematikus kapcsolódások   

Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Mikszáth 

Kálmán, Karinthy Ferenc, Kós Károly, Herczeg Ferenc 

műveiből.  

A történetmesélés egyszerűbb 

formáinak átismétlése.  

A 20. század elejének epikai 

sokszínűsége, pl.: történelmi 

regény, idill, iskolaregény, 

fejlődésregény; népies regény; 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Nagyepikai alkotás – egy regény sok szempontú 

megközelítése.    

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig vagy Pillangó  

Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet) 

Tér- és időviszonyok, cselekmény, szerkezet, elbeszélői 

nézőpont, hangnem, ábrázolásmód.  

Hősök, tettek, magatartásformák – a szereplők jellemzése.    

Regényműfaji változat (pl. fejlődésregény, történelmi 

regény, példázatos regény).    

Elemzések, értelmezések és kreatív írások.  

paródia; lírai novella, realista 

novella.  

Novellák és regényrészletek 

szövegközpontú elemzése.  

A novella és az elbeszélés 

műfaji sajátosságainak 

felismertetése.  

Kisepikai és nagyepikai 

alkotások különbségei 

(cselekmény, szereplők, 

helyszínek, tematikus fókusz). 

Fogalmak  

Kisepika, novella, elbeszélés, iskolaregény, fejlődésregény; 

népies regény; humor, paródia; lírai novella, realista novella, 

aforizma  

Elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód; példázat / 

parabola, történelmi regény. 

 

NAT témakör  
Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében  

C) „Vérző Magyarország” – Trianon a magyar 

irodalomba 

3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Lírai műnem.  

Poétikai és verstani alapfogalmak.  

A naplóírás.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A történelmi tragédia megjelenítése és felismerése a különféle 

műnemekben, az identitástudat mélyítése.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Tematikus kapcsolódások Reményik 

Sándor, Babits Mihály, Juhász Gyula és 

Márai Sándor műveiből.  

A nemzeti identitás meghatározó lírai 

szövegeinek olvasása, megértése, megbeszélése.  

A történelmi tragédia megjelenése irodalmi 

alkotásokban.  

Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-

retorikai alakzatainak megfigyelése.  

Fogalmak  
Békediktátum, elcsatolás, nemzeti trauma, nemzeti érzés, Kárpát-medencei 

magyarság, nacionalizmus, patriotizmus.  

 

  



 

NAT témakör  

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második 

felében 

A) Líra a 20. század második felének magyar 

irodalmában 

12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Lírai alkotások jellemzői; költői nyelv, képek, alakzatok, zeneiség.    

Ismeretek József Attila, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor 

egy-egy alkotásáról. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Annak belátása, hogy az irodalmi művek olvasása gazdagítja érzelmi 

életünket. A befogadási képességek növelése különböző kifejezésmódú 

szövegek olvasásával, feldolgozásával. Jellemző motívumok, témák 

azonosítása. Képesség az epikai és lírai műnem megkülönböztetésére 

(az ábrázolás irányultsága alapján).    

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Témák, motívumok lírai alkotásokban 

(pl. szerelem, szeretet, kötődés).    

A lírai műnem sokszínűsége.  

Szemelvények Szabó Lőrinc, Nagy 

László, Weöres Sándor, Kányádi Sándor, 

Wass Albert műveiből – értelmezések, 

poétikai és verstani gyakorlatok  

  

A lírai nyelvhasználat sajátosságainak 

átismétlése.  

Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, 

modalitások felismerése.  

Néhány lírai műfaj jellemzőinek megismerése 

(lírai önéletrajz, népies dal  

  

Fogalmak  Téma, motívum, versforma, rímszerkezet, lírai önéletrajz, népies dal.  

  

NAT témakör  

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második 

felében 

B) Epika a 20. század második felének magyar 

irodalmában 

4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képesség lírai, epikai művek 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. Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj összefüggéseinek 

megfogalmazása. Egy-egy mű korabeli és mai hatása (egyperces 

novellák).  

A magyar irodalom sokféleségének, határokon átnyúló egységének 

megbecsülése.  

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Örkény István groteszk látásmódja 

néhány egyperces novella alapján. A 

választott szerzőkhöz, művekhez 

kacsolódó fogalmi ismeretek.  

Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér 

(részlet)  

Tamási Áron: Bölcső és bagoly (részlet)   

A történetmesélés egyszerűbb formáinak 

átismétlése.  

A 20. század második felének epikai 

sokszínűsége, pl.: lírai szociográfia, 

egypercesek.  

Novellák és regényrészletek szövegközpontú 

elemzése.  

Az egyperces novella műfaji sajátosságainak 

felismertetése.  

Önéletrajzi ihletettség a 20. század második 

felének epikájában.  

A groteszk megjelenése a korszak irodalmában. 

Fogalmak  Egyperces, groteszk, humor, erdélyi irodalom.  

  

NAT témakör  

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második 

felében 

C) Dráma a 20. század második felének magyar 

irodalmában 

2 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A drámai műnem, drámai szerkezet, drámai jellem, jellemtípusok.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A drámában megjelenített konfliktusok, erkölcsi választások 

mérlegelése és értékelése, azonosulás a műben megjelenített pozitív 

értékekkel, magatartásokkal.    

Drámai mű/művek közös és önálló olvasása, befogadása, feldolgozása; 

a műnem jellemzőinek (pl. szerkezet, jellem, szituáció, nyelv) 

feltárása. Képesség drámai hősök 

jellemzésére, kapcsolataik, konfliktusaik elemzésére. A 

tragikum/komikum mint műfajformáló minőség 

megértése, műbeli megjelenési formáinak felismerése. Különféle 

dramatikus formák kipróbálása révén 

(pl. helyzetgyakorlat, stílusgyakorlat, dramatikus improvizáció) az 

empatikus készségek fejlesztése.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Drámai műfajok egy tragédia és/vagy 
egy komédia sok szempontú 

megközelítése.    

Tér- és időviszonyok, szereplők 

rendszere, alapszituáció, cselekmény, 

konfliktusok. Drámai szerkezet.    

A meghatározó minőség szerepe 

(tragikus/komikus cselekmény; 

A színpadi hatáskeltés eszközeinek vizsgálata.  

A drámai döntési helyzetek, motivációk, 

konfliktusok felismerése, vizsgálata, 

megvitatása.  

A dráma cselekményének megértése, 

rekonstruálása szerkezeti vázlat segítségével.   

A komikum, a humor tartalmi és nyelvi 

jellemzőinek megismerése.  

A monológ és a dialógus szerepének 

megkülönböztetése.  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

tragikus/komikus hős). Hősök (egyéni és 

tipikus vonások).    

Tragikus bukás, értékveszteség/komikus 

lelepleződés.  

Drámarészletekből drámaegész kibontása.  

Részvétel egy drámai mű színreviteléhez 

kapcsolódó tevékenységben. 

Fogalmak  

Dráma mint műnem, tragédia, komédia, színház; a drámai szerkezet, 

alapszituáció, bonyodalom, konfliktus, tetőpont, megoldás; monológ, 

dialógus, tér- és időviszonyok; drámai szerepkörök, szereplők rendszere, 

jellemtípus 

 

NAT témakör  A 20. századi történelem az irodalomban 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Líra és epika műnemének alapos ismerete.  

 Líra  

Lírai alkotások jellemzői; költői nyelv, képek, alakzatok, zeneiség.    

Epika  

Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; 

elbeszélés, párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény 

megosztása  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Az érzelmi tartalmak felismerésének 

(pl. indulatok, együttérzés, félelem, bizalom, harag, nemzeti identitás, 

szolidaritás), az erkölcsi választások értelmezésének és 

véleményezésének fejlesztése.    

Az irodalmi élmény befogadásának és megosztásának fejlesztése.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Témák, motívumok lírai és epikai 
alkotásokban (pl. diktatúra, holokauszt).    

Pilinszky János: Francia fogoly (részlet)  

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 

(részlet)  

Choli Daróczi József: Dal  

Regények képi megjelenítése  

Szabó Magda: Abigél  

G. Orwell: Állatfarm  

A történelmi traumák megjelenése az irodalmi 

alkotásokban.  

Diktatúrák és áldozatok, erkölcsi dilemmák és 

konfliktusok ábrázolása a hatalom és a 

kiszolgáltatott egyének között.   

Az irodalmi művek alapján az egyes emberek 

erkölcsi felelősségének tudatosítása.  

Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-

retorikai alakzatainak megfigyelése.  

Fogalmak  
Nemzeti érzés, szolidaritás, holokauszt, koncentrációs tábor, diktatúra, 

forradalom, szovjet megszállás.  

 

  



 

NAT témakör  Szórakoztató irodalom 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Regény-/vagy novellaelemzések (legalább 5–6, korábban 

közösen, részletesen értelmezett epikai alkotás 

tapasztalatai). Témák, hősök, műfaji változatok.    

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A szociális képességek, az önismeret, az empátia, az erkölcsi 

tudatosság fejlesztése. Műmegközelítési, műelemzési eljárások 

alkalmazása, a személyes irodalmi élmények 

megosztása, olvasmányválasztás önálló indoklása. Megbeszélésekben 

a tetszés- vagy véleménynyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáinak 

alkalmazása, az eltérő ízlésítéletek különbözőségének megértése. A 

szórakoztató irodalom, a populáris irodalom egyes 

alkotásainak, különféle filmes feldolgozásoknak esztétikai 

szempontú, kritikus értékelése.    

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Nagyepikai vagy kisepikai alkotás a 

szórakoztató irodalom köréből – egy 

világirodalmi regény sok szempontú 

megközelítése.  

Agatha Christie (Tíz kicsi néger) vagy 

Poirot-novella.   

A fogalmi háló a választott művekhez 

kapcsolódik.  

A tanuló tudja alkalmazni a művek 

megközelítésének (korábban gyakorolt) 

lehetőségeit;   

Képes az irodalmi élmény 

megosztására, olvasmányainak ajánlására;   

Alkalmas az önálló 

olvasmányválasztás indoklására. 

Fogalmak  Népszerű irodalom, bűnügyi történet, manipuláció és hitelesség.  

 

  



 

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   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   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   

   

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   
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.   

   

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   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   

   

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   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   



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

(mitológiai és irodalmi 

adaptációk,  intertextualitás; Catullus / Horatius 

noster; latinizmusok a mai magyar 

szókincsben).    

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

átváltozástörténet   

   

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   
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   

   

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   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   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   
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   

 

  



 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   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   

   

  



 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   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   

   

  



 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   
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.   

   

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   
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   

   

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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).    

   

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

   

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

   

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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)   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

 

  



 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   



 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   



 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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)   

 

  



 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

   



 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

   

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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.   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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.   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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.   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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     

   

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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.   

   

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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.   

 

  



 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   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.   



 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

   

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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.   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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.   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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.   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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.   

   

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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”. 

 

  



 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   

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   

 

  



 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   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.   

 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   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.   



 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   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.    



 

Tematikai egység/   

Fejlesztési cél   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    

5. évfolyam    5   180  

6. évfolyam    5   180  

7. évfolyam    5  180   

8. évfolyam    5  180   

9-11. évfolyam  4  144  

12. évfolyam  2  62  

5. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakör neve  
Óraszám 

180 óra 

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk  55  

Közéleti témák és szituációk  10  

Osztálytermi témák és szituációk  25  

Kereszttantervi témák és szituációk   10  

Célnyelvi vonatkozások   8  

Interkulturális, országismereti témák és szituációk  12  

Aktuális témák  4  

Szórakozás, dráma  36  

Ismeretszerzés, tudásmegosztás   10  

 

NAT témakör   
Személyes, közvetlen környezeti és természeti 

témák és szituációk  
55 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 ajánlott 

tématartományokban;   

Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg 

alapján;   

Kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a 

beszélgetést követi, egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;   



 

Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá 

intézett kérdésekre;   

Üzeneteket ír;   

Megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi 

elemekkel;   

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

tudást, szándékot;   

Kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, 

elégedettséget, elégedetlenséget;   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, 

többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget;   

A személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, 

többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult 

és begyakorolt nyelvi eszközökkel;   

A személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és 

életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult nyelvi elemek 

felhasználásával.  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Projektmunka egyénileg (PPT):    

Családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása   

A lakóhely és környezetének bemutatása   

Scrapbook/poszter készítése:    

Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.   

‘A családom’ ‘  

Projektmunka csoportban:    

Ezek vagyunk mi (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.)   

(makett készítése): A mi házunk; Álomházam; Lakóhelyünk   

Szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtag napirendje, szabadideje   

Kérdőívek megalkotása, kitöltése  

Házi kedvencek a csoportunkban’,    

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

Szerepjátékok:   

Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek   

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök, 

rokonok (family relations)  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet, otthon  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás részei, 

bútorok, háztartási eszközök  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbik  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: társadalmi 

kapcsolatok (social relations)  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

   

NAT témakör   Közéleti témák és szituációk  10 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 közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert 

nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget;  

A közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának 

megfelelő interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, látványosságokról, majd ezt felhasználva 

páros feladat az útbaigazítás gyakorlására  

prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság) - 

melyik a leghatásosabb reklám?  

projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása).   

színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása   

kérdőív készítése, kitöltése   

leggyakoribb szórakozási formák a csoportban, (tv, olvasás, internet, sport stb.)  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a közéletben és 

a szolgáltatásokban résztvevő személyek, (pl. clerk, guide, waiter, ticket officer, tourist)  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country life  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,   

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

  

NAT témakör   Osztálytermi témák és szituációk  25 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;  

Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

hangzószövegben a tanult nyelvi elemeket;  

Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás 

során;  



 

Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, 

nyomtatott vagy digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és feladatmegoldás során;  

Egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő 

eseményekből álló történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;  

Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak, vagy fordulatok 

ismétlését vagy betűzését kéri. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi 

tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt 

nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően 

alkalmazza;  

A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi 

tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt 

nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

projektmunka: - egyéni vagy csoportos  

iskolai szokások, napirend, órarend  

iskolai szabályok   

iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban   

tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, tanórán 

kívüli tevékenységek összehasonlítása  

scrapbook/poszter: (’kiállítás’ az osztályterem falain)  

iskolánk bemutatása  

kedvenc tanárom bemutatása  

kérdőív készítése:   

kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés  

csoportos feladat:   

szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni?  

Iskolai versenyek:  

verslánc– egyszerű célnyelvi gyerekversekből  

’Use of English’ – Tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből   

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tantestület 

(school staff)  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying  

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. 

  

NAT témakör   Kereszttantervi témák és szituációk  25 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. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból. 

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Kedvenc dal feldolgozása (pl. Kérdésekkel, vizuális eszközökkel)   

Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának 

és érdeklődésének megfelelő tartalmakból.  

   

NAT témakör   Célnyelvi vonatkozások  8 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.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult 

nyelvi elemekben;  

Alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, 

fenntartásához és befejezéséhez;  

Megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek 

szintjén.  

Nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban 

együttműködik;  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

tanulásmódszertan tudatosan:   

memóriafogas   

tanulókártyák  

közös popzenehallgatás – pl. ’gapfill’ munkalappal    

könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2), és rövid,   

csoportos projekt:   

társasjáték készítése pl. ’Use the word’ (minden kockán egy szó, mondatot kell vele alkotni 

ahhoz, hogy tovább lépj)  

betűzés játékosan (betűzd a szót, a többiek írják le)  

keresztrejtvény készítése – a megoldás a padtárs feladata  

játékos diktálási feladatok  

’Running dictation’ 



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás)  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyelvi 

készségek (language skills, language learning, languages)  

Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása  

Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is  

Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata 

   

NAT témakör   Interkulturális, országismereti témák és szituációk  12 óra   

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Tipikus angol ház, lakás  

Mindennapi szokások  

Kedvenc állatok  

Angol időjárás  

Angol étkezési szokások, tipikus ételek  

Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal  

   

NAT témakör   Aktuális témák  4 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.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai 

és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel.  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Projektmunka:   



 

Időjárásjelentés  

Szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban  

Szerepjáték:   

Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel  

   

NAT témakör   Szórakozás, dráma 36 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.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra 

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Nyelvi és egyéb hagyományos játékok: Scrabble, Activity, Ország-város, ’Találd ki, ki 

vagyok’, Barkochba, kártyajátékok  

Társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz  

Projektmunka, prezentáció:  

 Kedvenc dalom/együttesem/filmem/színészem/animációs filmszereplőm/játékom 

bemutatása  

Egy kisfilm/rajzfilm megtekintése   

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése  

Célnyelvi társasjátékok készítése és használata  

Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban.  

   

  



 

NAT témakör   Ismeretszerzés, tudásmegosztás  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 munkaformákban;  

Találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is;  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

ismeretterjesztő tartalmakkal.  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz  

Ikt eszközökkel elkészített és segített prezentáció  

Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven  

  

  



 

6. évfolyam  

 Témakörök áttekintő táblázata  

Témakör neve 
Óraszám 

180 óra 

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk  55  

Közéleti témák és szituációk  9  

Osztálytermi témák és szituációk  20  

Kereszttantervi témák és szituációk   10  

Célnyelvi vonatkozások   10  

Interkulturális, országismereti témák és szituációk  20  

Aktuális témák  10  

Szórakozás  36  

Ismeretszerzés, tudásmegosztás   10  

 

NAT témakör   
Személyes, közvetlen környezeti és természeti 

témák és szituációk  
55 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 ajánlott 

tématartományokban;   

Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg 

alapján;   

Kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a 

beszélgetést követi, egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;   

Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá 

intézett kérdésekre;   

Üzeneteket ír;   

Megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi 

elemekkel;   

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

tudást, szándékot;   

Kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, 

elégedettséget, elégedetlenséget;   

Ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy 

digitális csatornákon is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki 

magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, 

többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget;   

A személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, 

többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult 

és begyakorolt nyelvi eszközökkel;   



 

A személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és 

életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult nyelvi elemek 

felhasználásával.  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Projektmunka egyénileg (PPT):    

Családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása   

A lakóhely és környezetének bemutatása   

Scrapbook/poszter készítése:    

Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.   

‘A családom’   

‘Háziállatom’, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor, táplálkozás, szokásaik stb.)   

‘Okosház’    

Projektmunka csoportban:    

Ezek vagyunk mi (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.)   

(plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében?   

(makett készítése): A mi házunk; Álomházam; Lakóhelyünk   

Csoportos internetes kutató munka: ’Families around the world’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán   

Szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtag napirendje, szabadideje   

Internetes kutatás: meddig élnek a különböző állatok?   

Kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

Házi kedvencek a csoportunkban’,    

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

Internetes kutatás: My hero’s/actor’s life and lifestyle   

Szerepjátékok:   

Interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról   

Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek   
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök, 

rokonok (family relations)  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet, otthon  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás részei, 

bútorok, háztartási eszközök  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbik  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: társadalmi 

kapcsolatok (social relations)  
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a természet, a 

város és a vidék   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

természetvédelem, állatvédelem  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek (natural phenomena)  

Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.  

   



 

NAT témakör   Közéleti témák és szituációk  10 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 közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert 

nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget;  

A közéleti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert 

nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt 

nyelvi eszközökkel;  

A közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának 

megfelelő interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 
   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, látványosságokról, majd ezt felhasználva 

páros feladat az útbaigazítás gyakorlására  

Prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság) - 

melyik a leghatásosabb reklám?  

Projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása):   

’What do you know about…?’ (the moon, the pacific ocean, crocodiles, tokio, jazz music 

stb.) - egyszerű válasszal lehet továbblépni.   

’What can you find’ (in london, in budapest, in paris, in new york, in your home town stb.) - 

egy nevezetességgel lehet továbblépni.   

Kiselőadás, internetes kutatómunka: az egyesült királyság bemutatása   

Quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról  

Színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása   

Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése   

Leggyakoribb szórakozási formák a csoportban, (tv, olvasás, internet, sport stb.)  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a közéletben és 

a szolgáltatásokban résztvevő személyek, (pl. Clerk, guide, waiter, ticket officer, tourist)  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country life  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving 

directions, giving information  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, travelling, national and international tourism  

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése.  

 

  



 

 NAT témakör   Osztálytermi témák és szituációk  25 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 ajánlott 

tématartományokhoz tartozó témákban;  

Képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő 

tanári kérdések alapján;  

Változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old 

meg önállóan vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi 

eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel;  

Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

hangzószövegben a tanult nyelvi elemeket;  

Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás 

során;  

Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, 

nyomtatott vagy digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és feladatmegoldás során;  

Egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő 

eseményekből álló történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;  

Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak, vagy fordulatok 

ismétlését vagy betűzését kéri.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi 

tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt 

nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően 

alkalmazza;  

A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi 

tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt 

nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 

alkalmazza.  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Projektmunka: - egyéni vagy csoportos  

Iskolai szokások, napirend, órarend  

Iskolai szabályok   

Iskolai öltözködés magyarországon és a célnyelvi országokban   

Tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, tanórán 

kívüli tevékenységek összehasonlítása  

Scrapbook/poszter: (’kiállítás’ az osztályterem falain)  

Iskolánk bemutatása  

Kedvenc tanárom bemutatása  

Kedvenc iskolai helyem bemutatása   

Kérdőív készítése:   

Kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés  

Kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása  

Csoportos feladat:   

Szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni?  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?   

Iskolai versenyek:  

Olvasási verseny – ki tud egy év alatt 10 000 szót a könnyített olvasmányok segítségével 

elolvasni?  

Verslánc– egyszerű célnyelvi gyerekversekből  

’Use of english’ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből   

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tantestület 

(school staff)  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for 

language learning/use of language  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

social events, hagyomány őrzés (keeping traditions)  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tudás 

(knowledge), nyelvtanulási célok (language learning targets)  

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben  

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

   

NAT témakör   Kereszttantervi témák és szituációk  25 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.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból. 

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Internetes kutató- és projektmunka:   

Településem történetének, földrajzának, élővilágának bemutatása  

Kedvenc dal feldolgozása (pl. Kérdésekkel, vizuális eszközökkel)   

Egyéni projektmunka:   

Melyik tantárgyban segített idegennyelv tudásom és hogyan?  

Csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása – fókuszban egy-egy tantárgy  

Pl. Földrajz – nevezz meg hármat…’ (rivers in hungary, hills near budapest, towns in 

england, lakes in hungary, cities in america stb…)  

Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának 

és érdeklődésének megfelelő tartalmakból.   

 

NAT témakör   Célnyelvi vonatkozások  8 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.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult 

nyelvi elemekben;  

Alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, 

fenntartásához és befejezéséhez;  

Digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása 

fejlesztésére;  

Megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek 

szintjén.  

Nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban 

együttműködik;  

Nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Tanulásmódszertan tudatosan:   

Memóriafogas   

Tanulókártyák  

Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel  

Közös popzenehallgatás – pl. ’Gapfill’ munkalappal    

Filmnézés a célnyelven  

A fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása  

Könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2), és rövid, kedvébresztő beszámoló 

készítése az osztálytársak számára  

Csoportos projekt:   

Társasjáték készítése pl. ’Use the word’ (minden kockán egy szó, mondatot kell vele alkotni 

ahhoz, hogy tovább lépj)  

Betűzés játékosan (betűzd a szót, a többiek írják le)  

Keresztrejtvény készítése – a megoldás a padtárs feladata  

Játékos diktálási feladatok  

’Running dictation’  

’Chinese whispers’  

Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás)  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyelvi 

készségek (language skills, language learning, languages)  

Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási különbségek 

felismerése  

Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása  

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata   

Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is  

Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata  

   

NAT témakör   Interkulturális, országismereti témák és szituációk  12 óra   



 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Az Egyesült Királyság megismerése hagyományos és digitális kutatómunka majd órai 

kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén:  

Az angol iskolák jellemzői, napirend  

Tipikus angol ház, lakás  

Mindennapi szokások  

Ünnepek a családban  

Állattartási szokások, kedvenc állatok  

Angol nyaralási szokások  

Angol időjárás  

Az Egyesült Királyság tájegységei, országrészei  

Angol étkezési szokások, tipikus ételek  

Olvasott szövegértés fejlesztése: az Amerikai Egyesült Államok – jellemző adatok, alapvető 

tudnivalók   

Projektmunka csoportban (plakát készítése):   

Hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása számokban, ill. Képekkel illusztrálva –

hasonlóságok, különbségek bemutatása- (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, ruházat, 

történelem stb.)  

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  

   

  



 

NAT témakör   Aktuális témák  4 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.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai 

és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel.  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Projektmunka:   

Aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjtése)  

 képaláírások megfogalmazása   

Időjárásjelentés  

Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. Úszó vb)  

Szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban  

Lenémított film tanulói kommentárral  

Szerepjáték:   

Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel  

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése célnyelven.  

  

   

NAT témakör   Szórakozás, dráma 36 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.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmakkal;  

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Nyelvi és egyéb hagyományos játékok: Scrabble, Activity, Ország-város, ’Találd ki, ki 

vagyok’, Barkochba, kártyajátékok  

Társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz  

Projektmunka, prezentáció:  

 Kedvenc dalom/együttesem/filmem/színészem/animációs filmszereplőm/játékom 

bemutatása  

Egy kisfilm/rajzfilm megtekintése   

Közösen választott dal, képregény, film, órai feldolgozása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára  

Célnyelvi társasjátékok készítése és használata  

Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban.  

   

NAT témakör   Ismeretszerzés, tudásmegosztás 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 munkaformákban;  

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is;  

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg 

alapján.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

ismeretterjesztő tartalmakkal.  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata rövid angol nyelvű 

véleményekkel hozzászólásokkal  

projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából   

scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz  

IKT eszközökkel elkészített és segített prezentáció  

Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven  

A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése.  

 

  



 

7. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakör neve  
Óraszám 

180 óra 

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk  50  

Közéleti témák és szituációk  8  

Osztálytermi témák és szituációk  18  

Kereszttantervi témák és szituációk   12  

Célnyelvi vonatkozások   10  

Interkulturális, országismereti témák és szituációk  20  

Aktuális témák  10  

Szórakozás  36  

Ismeretszerzés, tudásmegosztás   16  

 

NAT témakör   
Személyes, közvetlen környezeti és természeti 

témák és szituációk  
50 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 ajánlott 

tématartományokban;  

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;  

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;  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű 

célnyelvi szöveget;  

A személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű 

célnyelvi szöveget;  

A személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és 

életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult nyelvi elemek 

felhasználásával.  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Projektmunka egyénileg, (PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása  

Tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok   

A lakóhely és környezetének bemutatása  

Projektmunka csoportban: üres lakás berendezése és bemutatása   

Csoportos projekt: (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében?  

Lakóhelyünkön, otthonunkban  

Az iskolában  

Városunkban  

Okos eszközökkel  

Szóbeli mini-prezentáció:   

Internetes kutatás:   

Időjárás okozta katasztrófák  

Levél írása egy kellemes/kellemetlen élményről   

Kérdőívek elkészítése, kitöltése   

Családi szokások, hagyományok  

Szerepjáték:  

Interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb.  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök 

(acquaintances), rokonok (family relations)  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet (immediate environment)  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: social relations  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természet, 

települések (settlements)  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

természetvédelem (nature protection), állatvédelem (animal protection), keeping pets  

Személyes és környezethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata  



 

   

NAT témakör   Közéleti témák és szituációk  8 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 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 közéleti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;  

A közéleti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Szerepjátékok – csapatversenyben: melyik a legjobb jelenet?   

Gyors étteremben   

Utazási irodában  

Utcán: útbaigazítás kérése és adása  

’I’m a budapest/london tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása stb.  

Projektmunka csoportban:   

Rövid útikönyv készítése  

Projektmunka csoportban: film/beszámoló/társasjáték készítése:   

Lakóhelyem  

Quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról  

Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:   

A legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, közösségi 

média, tánc, sport stb.), és miért?  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a közigazgatás 

és szolgáltatások résztvevői (members of the public sector and civil service), tourists, etc.  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális és 

közintézmények, éttermek, szállodák, hazai és külföldi nevezetességek, valamint a városi és 

vidéki élet helyszínei)  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures   

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

események (cultural events), különböző szórakozások (ways of entertainment)  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

közigazgatás, szolgáltatások, idegenvezetés giving directions, giving information,   

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services, travelling, national and international tourism  

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 

  

NAT témakör   Osztálytermi témák és szituációk  18 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 

gyermek- és ifjúsági irodalmi alkotások közös előadásában;  

Egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, 

átfogalmazásába;  

Felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott 

tématartományokhoz tartozó témákban;  

Képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő 

tanári kérdések alapján;  

Változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old 

meg önállóan vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi 

eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel;  

Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

hangzószövegben a tanult nyelvi elemeket;  

Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás 

során;  

Összetett írott instrukciókat értelmez;  

Véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és 

arról írásban interakciót folytat;  

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.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi 

tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt 

nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 

alkalmazza.  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Projektmunka: (egyéni vagy csoportos)  

Különleges iskolák magyarországon és angliában  

Osztályunk  

Projektmunka csoportban (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése  

Internetes kutatás:  

Iskolai szokások, időbeosztás és szabályok országonként   

Szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása  

Scrapbook/poszter készítése:   

Mit szerettem az iskolánkban legjobban  

Iskolai kirándulásaink  

Kedvenc iskolai tantermem bemutatása   



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Kérdőív készítése:   

Milyen az ideális nyelvtanár?  

Milyen iskolában szeretnék továbbtanulni?   

Csoportos társasjáték készítése:  

A különböző tantárgyakról   

Szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni?   

Órai feladatok  

Történetfeldolgozása (pl. Igaz/hamis’ mondatokkal)  

Képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése  

Évvégi színi előadás: pl. Egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és 

előadása   

Iskolai versenyek:  

Olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok segítségével 

elolvasni?  

Kiejtési verseny – megadott vers előadása  

’Use of english’ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből   

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oktatási 

intézmények (educational institutions)  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: délutáni 

foglalkozások (afternoon activities), tanórán kívüli foglalkozások (extracurricular 

activities),  iskolán kívüli lehetőségek a nyelvtanulásra), (extracurricular opportunities for 

language learning/use of language), school festivals, school traditions, school events   

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, professional orientation  

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.  

   

NAT témakör   Kereszttantervi témák és szituációk  12 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.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból.  

 

 Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   



 

Egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása  

Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?   

Egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet  

Egy híres tudós élete   

Célnyelven rövid történet   

Vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása  

Egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása,   

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból  

Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven  

   

NAT témakör   Célnyelvi vonatkozások  10 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.  

A tanuló a szövegek létrehozásához nyomtatott és/vagy digitális alapú 

segédeszközt, szótárt használ.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

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;  

Nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő 

eszközöket;  

Nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni;  

Társai haladásának értékelésében segítően részt vesz.  

   

  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák  

Közös popzenehallgatás   

Filmnézés a célnyelven    

Írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan összefűzve  

Keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival  

Kedvenc videóm  

Csoportos projekt:   

Társasjáték készítése: ’use the expression’ (minden kockán egy szófordulat, mondatot kell 

vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) pl: something i really enjoy doing…/one way i am 

different from everyone else…/my friend knows how to…/i think english classes are…/one 

animal i wouldn’t want to be…/stb.  

Betűzésverseny  

Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni?  

Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás)  

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata   

A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása  

Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása.  
   

NAT témakör   Interkulturális, országismereti témák és szituációk  20 óra   

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális 

ismereteket 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Projektmunka – egyéni vagy csoportos  

Az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén:  

Tipikus angol ház, lakás – miért más itthon?  

Mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség?  

Ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? Stb.)   

Állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?)  

Angol időjárás – magyar időjárás  

Az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei  

Angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek  

Híres helyek a két országban   

Csoportos játék:  

Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók  

Jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában  

Pl. Christmas Party  

Pl. Valentines Day  

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete  

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása.  

   

NAT témakör   Aktuális témák  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.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

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.  
   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban   

Projektmunka:   

Időjárásjelentés készítése a célnyelven  

Szerepjáték:  

Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel  

Egy saját kulturális élmény bemutatása  

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.  
  

NAT témakör   Szórakozás, dráma  36 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;  

Értelmez egyszerű, szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket;  

Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

szituációkhoz kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő 

információkat;  

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.  



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmakkal;  

Felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Egyéni projektmunka és bemutató:   

Saját szórakozási szokások   

Szórakozási szokások a tanulócsoporton belül   

Egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.)  

Dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése  

Egy választott könnyített olvasmány feldolgozása  

E-mailezés angolul   

Közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása  

’Csoportchat’:   

Közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték)  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára.  

   

NAT témakör   Ismeretszerzés, tudásmegosztás 16 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, dalokat 

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;  

A tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és 

azokat használja.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

ismeretterjesztő tartalmakkal;  

Felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre;  

Felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra.  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   



 

Projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából scrapbook, 

poszter készítése, prezentáció  

Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven  

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása. 

 

  



 

8. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakör neve  
 Óraszám 

180 óra 

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk  50  

Közéleti témák és szituációk  10  

Osztálytermi témák és szituációk  20  

Kereszttantervi témák és szituációk   10  

Célnyelvi vonatkozások   10  

Interkulturális, országismereti témák és szituációk  20  

Aktuális témák  10  

Szórakozás  36  

Ismeretszerzés, tudásmegosztás   14  

  

NAT témakör   
Személyes, közvetlen környezeti és természeti 

témák és szituációk  
50 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 ajánlott 

tématartományokban;  

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 személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű 

célnyelvi szöveget;  

A személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű 

célnyelvi szöveget;  

A személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és 

életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult nyelvi elemek 

felhasználásával.  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Projektmunka egyénileg, (PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása  

Tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok   

A lakóhely és környezetének bemutatása  

Projektmunka csoportban: üres lakás berendezése és bemutatása   

Csoportos projekt: (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében?  

Lakóhelyünkön, otthonunkban  

Az iskolában  

Városunkban  

Okos eszközökkel  

Szóbeli mini-prezentáció:   

A mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása  

Internetes kutatás:   

Meddig élnek a különböző kis-kedvencek, illetve egyéb állatok?   

Környezetszennyezési problémák  

Időjárás okozta katasztrófák  

Levél írása egy kellemes/kellemetlen élményről   

Kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése:   

Családi szokások, hagyományok  

Környezetvédelem a szűkebb környezetben  

Szerepjáték:  

Interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb.  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök 

(acquaintances), rokonok (family relations)  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet (immediate environment)  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: social relations  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természet, 

települések (settlements)  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

természetvédelem (nature protection), állatvédelem (animal protection), keeping pets  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek, környezetünk védelme, fenntarthatósága  

Személyes és környezethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata  

   

NAT témakör   Közéleti témák és szituációk  8 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 közéleti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;  

A közéleti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;  

A közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának 

megfelelő interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Szerepjátékok – csapatversenyben: melyik a legjobb jelenet?   

Gyors étteremben   

Utazási irodában  

Utcán: útbaigazítás kérése és adása  

’I’m a budapest/london tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása stb.  

Prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság)  

Ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek  

Projektmunka csoportban:   

Rövid útikönyv készítése  

Projektmunka csoportban: film/beszámoló/társasjáték készítése:   

Lakóhelyem  

Hazánk múltja  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Kiselőadás, internetes kutatómunka: a célnyelvi országok rövid bemutatása    

Vitafórum:   

Városi és vidéki élet, ki hogyan érvel?  

Quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról  

Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:   

A legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, közösségi 

média, tánc, sport stb.), és miért?  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a közigazgatás 

és szolgáltatások résztvevői (members of the public sector and civil service), tourists, etc.  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális és 

közintézmények, éttermek, szállodák, hazai és külföldi nevezetességek, valamint a városi és 

vidéki élet helyszínei)  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures   

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

események (cultural events), különböző szórakozások (ways of entertainment)  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

közigazgatás, szolgáltatások, idegenvezetés giving directions, giving information,   

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services, travelling, national and international tourism  

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 

   

NAT témakör   Osztálytermi témák és szituációk  18 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 

gyermek- és ifjúsági irodalmi alkotások közös előadásában;  

Egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, 

átfogalmazásába;  

Felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott 

tématartományokhoz tartozó témákban;  

Képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő 

tanári kérdések alapján;  

Változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old 

meg önállóan vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi 

eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel;  

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;  



 

NAT témakör   Osztálytermi témák és szituációk  18 óra   

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.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi 

tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt 

nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 

alkalmazza.  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Projektmunka: (egyéni vagy csoportos)  

A magyar és az angol iskolarendszer főbb különbségei  

Különleges iskolák magyarországon és angliában  

Iskolánk története, hagyományai, osztályunk  

Projektmunka csoportban (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése  

Internetes kutatás:  

Iskolai szokások, időbeosztás és szabályok országonként   

Szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása  

Scrapbook/poszter készítése:   

Mit szerettem az iskolánkban legjobban  

Iskolai kirándulásaink  

Kedvenc iskolai tantermem bemutatása   

Saját szerepem az osztályban  

Kérdőív készítése:   

Milyen az ideális nyelvtanár?  

Milyen iskolában szeretnék továbbtanulni?   

Csoportos társasjáték készítése:  

A különböző tantárgyakról   

Szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni?   

Órai feladatok  

Történetfeldolgozása (pl. Igaz/hamis’ mondatokkal)  

Történet átalakítás (pl. Más személyben, más időben)  

Képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése  

Évvégi színi előadás: pl. Egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és 

előadása   



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Iskolai versenyek:  

Olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok segítségével 

elolvasni?  

Kiejtési verseny – megadott vers előadása  

’Use of english’ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből   

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oktatási 

intézmények (educational institutions)  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: délutáni 

foglalkozások (afternoon activities), tanórán kívüli foglalkozások (extracurricular 

activities),  iskolán kívüli lehetőségek a nyelvtanulásra), (extracurricular opportunities for 

language learning/use of language), school festivals, school traditions, school events   

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, professional orientation  

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.  

   

NAT témakör   Kereszttantervi témák és szituációk  12 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.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból.  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása  

Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?   

Egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet  

Egy híres tudós élete   

Egy angol király élete  

Magyarország történelmének egy érdekes alakja   

Célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása  

Egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Robinson crusoe, david 

copperfield)  

Csoportos projekt:   

Társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. Földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak)  

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból  

Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven  

   

NAT témakör   Célnyelvi vonatkozások  10 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.  

A tanuló a szövegek létrehozásához nyomtatott és/vagy digitális alapú 

segédeszközt, szótárt használ.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

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 a szöveg összefüggéseinek 

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.  
 

  Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák  

Közös popzenehallgatás   

Filmnézés a célnyelven    

Írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan összefűzve  

A film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése   



 

Keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival  

Kedvenc videóm  

’Osztálykönyvtár’ könnyített olvasmányokból és táblázat a falon: ki, melyiket olvasta az év 

folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb könyvet?  

Csoportos projekt:   

Társasjáték készítése: ’use the expression’ (minden kockán egy szófordulat, mondatot kell 

vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) pl: something i really enjoy doing…/one way i am 

different from everyone else…/my friend knows how to…/i think english classes are…/one 

animal i wouldn’t want to be…/stb.  

Betűzésverseny  

Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni?  

Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás)  

Egy irodalmi mű feldolgozása, bemutatása  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning, languages  

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata   

A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása  

Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása.  

   

NAT témakör   Interkulturális, országismereti témák és szituációk  20 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 hazánk legfőbb országismereti és történelmi 

eseményeivel a célnyelven.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Projektmunka – egyéni vagy csoportos  

Az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén:  

Az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend  

Tipikus angol ház, lakás – miért más itthon?  

Mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség?  

Ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? Stb.)   

Viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. Üdvözlés)  

Állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?)  

Angol és magyar nyaralási szokások  

Angol időjárás – magyar időjárás  

Az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei  

Angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek  

Híres helyek a két országban   

Csoportos játék:  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók  

Rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról   

Jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában  

Pl. Christmas Party  

Pl. Valentines Day  

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete  

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete  

Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven  

Hazai legfontosabb látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása.  

   

NAT témakör   Aktuális témák 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.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

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.  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Ismert hírek angol nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV híradó)  

Szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban   

Projektmunka:   

Iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven  

Szerepjáték:  

Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel  

Talkshow aktuális témában  

Egy saját kulturális élmény bemutatása  

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.  

   

NAT témakör   Szórakozás, dráma 36 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.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmakkal;  

Felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.  

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Egyéni projektmunka és bemutató:   

Saját szórakozási szokások   

Szórakozási szokások a tanulócsoporton belül   

Kedvenc kulturális élményem   

Egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.)  

Dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése  

Olvasási verseny az osztályon belül  

Egy választott könnyített olvasmány feldolgozása  

Angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása   

E-mailezés angolul   

Közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása  

’Csoportchat’:   

Közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték)  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára.  

   

NAT témakör   Ismeretszerzés, tudásmegosztás  16 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, dalokat 

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.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

ismeretterjesztő tartalmakkal;  

Felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre;  

Felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra.   

   

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények   

Projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából scrapbook, 

poszter készítése, prezentáció  

Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven  

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása.  

 

  



 

9. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

144 óra  

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society   26 óra  

Environment and nature   14 óra  

School and education   6 óra  

Holidays, travelling, tourism   6 óra  

Public matters, entertainment   14 óra  

English and language learning   14 óra  

Intercultural topics   6 óra  

Cross-curricular topics and activities   10 óra  

Current topics and issues   13 óra  

Science and technology, Communication   6 óra  

Gaining and sharing knowledge   20 óra  

Revision, practice, projects  9 óra  

 

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

society 
26 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;  



 

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

society 
26 óra  

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   

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)  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

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 14  

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 14  

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 6 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;  



 

NAT témakör  School and education 6 óra  

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:  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

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 6 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  

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 14 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;  



 

NAT témakör  Public matters, entertainment 14 óra  

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 14 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.  



 

NAT témakör  English and language learning 14 óra 

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 6 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 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 6 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  

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.)   

  

 

  



 

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 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  

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…)  



 

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  



 

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.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: members of the public sector and civil service   



 

NAT témakör  Public matters, entertainment 8 óra  

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  

Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete  



 

NAT témakör  Intercultural topics 12 óra  

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 

Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és 

társadalom tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve;  



 

NAT témakör  People and society 8 óra  

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

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  

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, tematikai egységek 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  16  

La nature et l’environnement  10  

L’école et l’éducation  15  

Les vacances, le voyage, le tourisme  8  

Les affaires publiques  8  

Le français et l’enseignement des langues  10  

Des sujets interculturels  11  

Les programmes scolaires; sujets et activités  10  

Les nouvelles dans les médias  7  

Les loisirs  8  

La médiation des savoirs  5  

 

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

vie 
16 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 tematikai egység 

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 10 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 8. 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 8 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 10 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 11 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 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 munkaformákban;  

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 7 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 8 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 5 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  

108 óra  

L’identité personnelle : relations familiales, le style de vie  12  

La nature et l’environnement  12  

L’école et l’éducation  12  

Les vacances, le voyage, le tourisme  10  

Les affaires publiques  8  

Le français et l’enseignement des langues   8  

Des sujets interculturels  10  

Les programmes scolaires; sujets et activités  8  

La vie quotidienne  7  

La science et la technologie, la communication  8  

Les loisirs  8  

La médiation des savoirs  5  

 

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

de vie 
12 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 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: 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  12 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 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 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 8 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 8 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 10 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 8 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  



 

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  7 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 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;  

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 8 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 5 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  
144 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  10  

Les vacances, le voyage, le tourisme  10  

Les affaires publiques, les loisirs  15  

Le français et l’enseignement des langues  10  

Des sujets interculturels et régionaux  10  

Les programmes scolaires; sujets et activités  12  

Les nouvelles dans les médias  14  

La science et la technologie, la communication  10  

La médiation des savoirs  15  

 

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 10 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   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: 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 10 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  

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 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  

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 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában;  



 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

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 14 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   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, 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 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 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  

124 óra  

L’identité personelle, la famille, le mode de vie  6  

L’environnement et la nature  8  

Les vacances, le voyage et le tourisme  10  

Les affaires publiques et les loisirs  10  

Le français et l’apprentissage  des langues  10  

Les sujets interculturels  10  

Les programmes et les activités scolaires  4  

Les sujets de la vie quotidienne  6  

La science, la technologie et la communication  10  

Les gens et la société  10  

Le monde de l’économie  10  

La carrière et l’emploi  10  

La multiplication des savoirs  10  

la préparation aux examens  10  

 

NAT témakör  L’identité personnelle; la famille, les rapports humains 6 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 8 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 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: 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, les loisirs 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: 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 10 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 programmes et les activités scolaires 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  

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 sujets de la vie quotidienne 6 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 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: 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  

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 10 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  Le monde de l’économie 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: 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 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 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  



 

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 savoirs 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 à l’examen 10 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  3  108  

10. évfolyam   3  108 

11. évfolyam   4  144 

12. évfolyam   4  120 

9. évfolyam 

A témakörök, tematikai egységek áttekintő beosztása 

Témakörök 
Óraszám 

108 óra 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschafts- 

beziehungen, Lebensstil  

15 óra 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 12 óra 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  14 óra 

Reisen und Urlaub, Tourismus 15 óra 

Öffentliches Leben 12 óra 

 Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen  10 óra 

 Interkulturelle und landeskundliche Themen  5 óra 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 5 óra 

 Aktuelle Themen 5 óra 

Unterhaltung 10 óra 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung  5 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  projektmunka egyénileg (PPT)   

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása  

o szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés  

o projektmunka csoportban    

o csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán  

o ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.)  

o szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; szabadidő  

o kérdőívek megalkotása, kitöltése:   

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

o internetes kutatás: Sportler, Schauspieler, Popstar   

o szerepjátékok  

o interjú egy híres emberrel/kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életéről és 

családjáról  

o ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek  

  



 

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;  

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: Tiere 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Wetter  

Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása 

egyszerű nyelvi elemekkel  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények 

 projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása)  

lakóhelyem, környezetem   

projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek bemutatása)  

Tier-Barkochba  

keresztrejtvény készítése 

  

NAT témakör  Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 14 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 ajánlott adott 

tématartományhoz tartozó témákban;  

Képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő 

tanári kérdések alapján;  

Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

hangzószövegben a tanult nyelvi elemeket;  

Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás 

során;  

Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, 

nyomtatott vagy digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és feladatmegoldás során;  

Egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő 

eseményekből álló történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;  

A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi 

tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt 



 

nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak 

megfelelően alkalmazza.  

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Angestellte in der Schule, Mitschüler  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Schule  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Schulfächer,  

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  projektmunka: egyéni vagy csoportos  

o napirend, órarend  

o iskolai szabályok   

o   

o kérdőív készítése   

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés  

o kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása  

o csoportos feladat   

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

  

NAT témakör  Reisen und Urlaub, Tourismus 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 vagy kooperatív munkaformában. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Touristen  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Reiseziele, Sehenswürdigkeiten  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Verkehrsmittel  

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk 

átadása  

  

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények 

o szerepjátékok  

o idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport  

o szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég   

  

NAT témakör  Öffentliches Leben 12 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 tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Eintrittskarten 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: kulturelle Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Wegbeschreibung, Auskunft geben  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Freizeitaktivitäten, Hobbys 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmez 

  

Tevékenységek/Ismeretek   

o  tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák  

o közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal  

o betűzésverseny  

o ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni?  

o egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása   

o játékos diktálási feladatok  

o Laufdiktat  

o ’Suttogó postás’ játék  

 

NAT témakör  Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 10 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;  

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;  



 

Nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő 

eszközöket;  

Társai haladásának értékelésében segítően részt vesz.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 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 játszása az órán  

o olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése  

o íráskészség fejlesztése  
 

 

NAT témakör  Interkulturelle und landeskundliche Themen 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;  

Megismeri a célnyelvi országok jellemzőit  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 

Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények 

o  Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai 

kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén:  

o mindennapi szokások  

o családon belüli szerepek és feladatmegosztás  

o viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés)  

o német tipikus ételek  

o projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása –

hasonlóságok, különbségek bemutatása (étkezés, időjárás, ruházat, stb.) 

  

NAT témakör  Fächerübergreifende Themen und Situationen 5 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;  

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 internetes kutatómunka  



 

o szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz  

o kontúrtérképen országok megjelölése 

  
 

 

 

NAT témakör  Aktuelle Themen 5 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 képaláírások megfogalmazása   

o időjárás-jelentés készítése  

o szerepjáték   

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel  

  

NAT témakör  Unterhaltung 10 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 német nyelvű akár irodalmi 

szövegek, filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás 

céljára  

  
 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények 

o  egyéni projektmunkák és bemutatók   

o saját szórakozási szokások   

o felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a 

legkedveltebb?  

o egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (színészek, együttesek stb.)  

o dalszövegek feldolgozása  

o e-mailezés németül   

o csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok 

írása 

  
 

NAT témakör  Wissenserwerb, Wissensvermittlung 5 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 német nyelven  

A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű, egyszerű információ 

megszerzése  

  

Tevékenységek/Ismeretek   

o poszter készítése   

  
 

  



 

10. évfolyam 

A témakörök, tematikai egységek áttekintő beosztása 

Témakörök 
Óraszám 

108 óra 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschafts- 

beziehungen, Lebensstil  

10 óra 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 15 óra 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  10 óra 

Reisen und Urlaub, Tourismus 10 óra 

Öffentliches Leben 15 óra 

 Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen  10 óra 

 Interkulturelle und landeskundliche Themen  10 óra 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 5 óra 

Aktuelle Themen 5 óra 

Unterhaltung 10 óra 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung  8 óra 

 

  

NAT témakör  
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 
10 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 témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Bekannte, Familienmitglieder, Freunde  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: unmittelbare Umgebung, Zuhause  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Teile des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Kleider  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Feste, Familienfeiern  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Hobbys, Mahlzeiten, Kleidungsstücke  

A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: 2-3 főbb ünnephez 

(pl. Weihnachten, Ostern, Geburtstag) 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 legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonságok, 

szokások, közös programok bemutatása)  

o szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés  

o ismerkedés a német ünnepekkel, szokásokkal film segítségével 

(pl: Mein erster Weg nach Deutschland)  

o projektmunka csoportban   

o plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az iskolában, 

lakóhelyünkön?  

o csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán  

o ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.)  

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: Mein Vorbild (Sportler, Schauspieler, Popstar)   

o szerepjátékok  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények 

o interjú egy híres emberrel/kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életéről és 

családjáról  

o ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek  

  

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  

  

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: Tiere, Pflanzen  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Natur  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Naturkatastrophen  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Naturphänomene, Wetter  

Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása 

egyszerű nyelvi elemekkel  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata  

  

Tevékenységek/Ismeretek   

o  projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása)  

o magyarországi állatkertek és lakóik  

o az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban  

o lakóhelyem, környezetem   

o internetes kutatás – szófelhő  

o milyen állatok élnek Németországban?  

o hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban?  

o az időjárás különbségei Németországban és Magyarországon  

o projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása)  

o Tier-Barkochba  

o kvíz, keresztrejtvény készítése  

  

NAT témakör  Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 10 óra  

A témakör 

tanulása 

Megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel 

támogatott célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;  



 

hozzájárul 

ahhoz, hogy a 

tanuló a 

nevelési-

oktatási szakasz 

végére  

  

Felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott 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;  

Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

hangzószövegben a tanult nyelvi elemeket;  

Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget 

a változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;  

Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott 

vagy digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és 

feladatmegoldás során;  

Egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő 

eseményekből álló történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;  

Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok 

ismétlését vagy betűzését kéri;  

A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, 

abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári 

segítséggel a tevékenység céljainak megfelelően alkalmazza.  

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként 

a tanuló 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Angestellte in der Schule, Mitschüler  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Schule  

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, Fe

ste 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, 

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  projektmunka: egyéni vagy csoportos  

o iskolai szokások, napirend, órarend  

o iskolai szabályok   

o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban   



 

o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás 

összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása  

o kedvenc tanárom bemutatása  

o kérdőív készítése   

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés  

o kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása  

o csoportos feladat   

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni?  

o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?   

  

NAT témakör  Reisen und Urlaub, Tourismus 10 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 vagy kooperatív munkaformában.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Touristen  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Reiseziele, Sehenswürdigkeiten  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Denkmäler, Reisedokumente, Verkehrsmittel  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Feste und Feiertage in Ungarn und im Ausland  

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 Németország látnivalói, nevezetességei   

o Magyarország híres látnivalói  

o Lakóhelyem nevezetességei  

o ’Álomutazásom’  

o projektmunka csoportosan  

o egy osztálykirándulás megtervezése  

o fontos turisztikai hazai és német események (pl. fesztiválok, sportesemények, 

kiállítások)  

o internetes kutatómunka  

o útvonalterv Németországba, milyen országokon, városokon kell átutazni?  

o szerepjátékok  

o idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport  

o szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég   

  

NAT témakör  Öffentliches Leben 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: 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 Lande  

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: Wegbeschreibung, Auskunft geben  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Freizeitaktivitäten, Hobbys, Kunst und kulturelle 

Veranstaltungen  

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmez 

 

  

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 a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése  

o a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása   

o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival  

o betűzésverseny  

o ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni?  

o egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)   

o játékos diktálási feladatok  

o Laufdiktat  

o ’Suttogó postás’ játék  

o egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak  

  

NAT témakör  Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 10 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  

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

NAT témakör  Interkulturelle und landeskundliche Themen 10 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  Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai 

kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén:  

o a német iskolák jellemzői, napirend  

o tipikus német ház, lakás  

o mindennapi szokások  

o családon belüli szerepek és feladatmegosztás  

o ünnepek a családban  

o viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés)  

o állattartási szokások, kedvenc állatok  

o német nyaralási szokások  

o német időjárás  

o Németország tájegységei, országrészei  

o német étkezési szokások, tipikus ételek  

o híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben  

o projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása –

hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, 

ruházat, történelem stb.)  

o rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése Németországról   

o jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl: Martinstag)  

  

NAT témakör  Fächerübergreifende Themen und Situationen 5 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;  

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 Magyarország történelmének egy érdekes alakja   

o célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása  

o internetes kutatómunka  

o szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz  

o kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása  

o csoportos projekt   

o társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak)  

  

NAT témakör  Aktuelle Themen 5 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 időjárás-jelentés készítése  

o egy izgalmas sportesemény megtekintése a német 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  

o csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított 

kérdések segítségével  

  

NAT témakör  Unterhaltung 10 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 német nyelvű akár irodalmi 

szövegek, filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás 

céljára  

Célnyelvi társasjátékok készítése és használata  

Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, 

drámajátékok Feste und Feiertage témakörben  

  

Tevékenységek/Ismeretek   Fejlesztési követelmények 

o  egyéni projektmunkák és bemutatók   

o saját szórakozási szokások   

o kedvenc kulturális élmények  

o felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a 

legkedveltebb?  

o egyéni internetes kutatások németül 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 német tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása   

o e-mailezés németül   

o közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása  

o csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok 

írása  

  
 

NAT témakör  Wissenserwerb, Wissensvermittlung 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 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 német nyelven  

A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű, egyszerű információ 

megszerzése  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények 

o  projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából   

o poszter készítése   

o prezentáció 

  
 

 



 

11 évfolyam 

A témakörök, tematikai egységek áttekintő beosztása 

Témakörök 
 

144 óra 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschafts- 

beziehungen, Lebensstil  

15 óra 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 15 óra 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  10 óra 

Reisen und Urlaub, Tourismus 15 óra 

Öffentliches Leben 15 óra 

 Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen  10 óra 

 Interkulturelle und landeskundliche Themen  12 óra 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 12 óra 

Aktuelle Themen 10 óra 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation  15 óra 

Unterhaltung 15 óra 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung  10 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;  

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;  

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: Bekannte, Familienmitglieder, Freunde, Verwandte  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: unmittelbare und weitere Umgebung, mein Wohnort  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Teile des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, 

Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Feste, Schul- und Familienfeiern  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Hobbys, Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt 

gehen, Hausarbeiten  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: größerer Familienkreis, Kleider und Mode, häufige 

Krankheiten, positive und negative Charakterzüge  

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 családi ünnepek   

o internetes kutatómunka és csoportos projekt  

o családok a német nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok  

o szerepek a családon belül  

o szerepjáték: pl. az orvosnál  

o közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök  

 



 

 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  

  

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 tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Umweltschutz, Haustiere halten,  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Wetter und Klima, Jahreszeiten  

Környezethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények 

o vitafórum   

o hasznosak-e az állatkertek?  

o   

o projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások 

bemutatása)  

 

  



 

NAT témakör  Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 10 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;  

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;  

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;  

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: Teile des Schulgebäudes  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der 

Schule,  Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des 

Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule  

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 csoportmunka / projekt:   

o egy osztályprogram megtervezése  

o  

o vitafórum  

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   

  

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: Reisedokumente, Verkehrsmittel,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt  

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 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven   

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése  

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

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  

  

NAT témakör  Öffentliches Leben 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

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;  



 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

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 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: kulturelle Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Verwaltung, Dienstleistungen, Wegbeschreibung, 

Auskunft geben  

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 szórakoztat minket?  

o vitakészség fejlesztése  

o vidéki-városi élet előnyei és hátrányai  

o íráskészség fejlesztése   

o brossúrák, adatlapok kitöltése  

  

NAT témakör  Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 10 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;  

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 

  

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 íráskészség fejlesztése  

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

 

 

NAT témakör  Interkulturelle und landeskundliche Themen 12 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 

Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények 

o  projektmunka  

o a falvak szerepe manapság a két országban  

o mik a legfőbb sportágak a két országban és miért?  

o prezentáció  

o a karácsony ünneplése a világ országaiban  

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra  

o játékok  



 

o kvíz különböző országok étkezési szokásairól  

  

NAT témakör  Fächerübergreifende Themen und Situationen 12 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?  

 

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 szerepjáték  

o TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)   

o internetes kutatómunka  

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról  

o szókincsfejlesztés a média világához  

 

 

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;  

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 házimunkát?   

o az oktatást?  

o a kommunikációt? 

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  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  

o   

NAT témakör  Wissenserwerb, Wissensvermittlung 14 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  

  

  



 

12. évfolyam 

A témakörök, tematikai egységek áttekintő beosztása 

Témakörök 
 

120 óra 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschafts- 

beziehungen, Lebensstil  

10 óra 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 10 óra 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  10 óra 

Reisen und Urlaub, Tourismus 10 óra 

Öffentliches Leben 10 óra 

 Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen  10 óra 

 Interkulturelle und landeskundliche Themen  10 óra 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 óra 

Aktuelle Themen 10 óra 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation  10 óra 

Unterhaltung 10 óra 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung  10 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;  

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: Bekannte, Familienmitglieder, Freunde, Verwandte  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: unmittelbare und weitere Umgebung, mein Wohnort  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Teile des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, 

Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Feste, Schul- und Familienfeiern  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Hobbys, Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt 

gehen, Hausarbeiten  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: größerer Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und 

Mode, häufige Krankheiten, positive und negative Charakterzüge  

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 családi ünnepek  

o szomszédi kapcsolatok  

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



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények 

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  

o   

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  

  

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  

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)  

o   

NAT témakör  Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 10 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?  

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   



 

  

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: Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, 

Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 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  

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  

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  

 NAT témakör  Öffentliches Leben 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

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;  



 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

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   

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  

 

 NAT témakör  Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 10 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 alkalmaz 

  

Tevékenységek/Ismeretek   

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  

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

 

NAT témakör  Interkulturelle und landeskundliche Themen 12 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?  

  

NAT témakör  Fächerübergreifende Themen und Situationen 12 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  

  

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  

  

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;  

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    

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 

 

 

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  

  

NAT témakör  Wissenserwerb, Wissensvermittlung 14 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.)  

 

  



 

Olasz 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  

 Temi personali: relazioni familiari, stile di vita  20  

 Ambiente e natura  10  

 Scuola e educazione 8  

 Vacanze, viaggi, turismo  8 

 Vita sociale, intrattenimento 10  

 Apprendimento della lingua italiana  10  

Temi interculturali  5  

Attività e tematiche interdisciplinari  7 

Temi di attualità  10 

Scienza e tecnologia, comunicazioni 5  

Apprendimento e condivisione delle conoscenze  15  

  

 

  

  



 

NAT témakör  Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló eseményről a 

cselekmény, a körülmények, ismert nyelvi eszközökkel történő rövid 

jellemzésével; 

Leír egyszerűbb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket,  

Érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát; 

Megérti és értelmezi az egyszerűbb, 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, és szükség esetén lezárja azt, ismert 

beszélgetőtárs esetében is; 

Előkészülettel részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési 

körének megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait; 

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 bekapcsolódik az érdeklődési körébe tartozó 

témák esetén a személyes tématartományon belül; 

A mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek 

szűkebb 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, az ismert 

nyelvi eszközök 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; 

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; 

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;  



 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: relazioni sociali, relazioni sentimentali, 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 rokonok 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

o internetes kutató munka és csoportos projekt – családok Olaszországban 

o különbségek, hasonlóságok 

o szerepek a családon belül 

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

o Szerepjáték:  

o pl. 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 

  

  

NAT témakör  Ambiente e natura 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Papíralapú segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az egyszerűbb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár ikt-eszközök segítségével, 

felkészülést követően;  

Összefüggően, érthetően beszél az adott tématartományhoz tartozó és 

az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést 

követően; 

Összefüggő előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon 

választott témában, ikt-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

Értelmezi a számára ismerős 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: casa, città/cittadina/paese 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: campagne per la tutela dell’ambiente  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: animali domestici; 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: 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 nemzeti parkok a célnyelvi országban és Magyarországon 

o Kiselőadás/prezentáció készítése:  

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 

  

  

NAT témakör  Scuola ed educazione 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, egyszerű tanári 

magyarázatokat a nyelvórákon; 

A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét; 

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, egyszerű 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 szövegeket; 

Visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt 

folyamatosan és érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan 

összefűzve; 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: 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: eventi, opportunità extracurricolari per l’apprendimento e 

l’uso della lingua 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: apprendimento, uso extracurricolare della lingua, eventi 

sociali,  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: materie scolastiche,  

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 Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o kisfilm készítése: „La nostra scuola” 

o Vitafórum: 

o Milyen a jó tanár? 

o Íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

  

 

NAT témakör  Vacanze, viaggi, turismo  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 egyszerűbb, 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 beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;  

Összefüggő 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; 

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; 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: preparare e pianificare un viaggio, tour cittadini, luoghi di 

interesse 

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 felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

o Internetes kutatás 

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 üdülés vagy aktív nyaralás? 

o Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

 

  



 

NAT témakör  Vita sociale, intrattenimento 
 

10 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; 

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; 

Összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági 

tartalmak lényegét röviden és érthetően; 

Megérti és értelmezi az egyszerűbb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget;  

 egyszerű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi 

háttértudását, ismereteit; 

Információt vagy véleményt közlő és kérő, egyszerű 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: turisti  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven:, ristoranti, alberghi, attrazioni nazionali e internazionali; 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: eventi culturali, tipi di intrattenimento  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: servizi; 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: interessi, cultura 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmak megismerése: attività del tempo libero, interessi e 

passatempi, sport, libri, 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 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok 

o Projekt munka 

o Mi szórakoztat minket? 

o Vitakészség fejlesztése 



 

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 plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

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

megbeszélése 

  

  

NAT témakör  Apprendimento della lingua italiana 10 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; 

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

nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

Ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen 

szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat 

jelentését; 

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; 

Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása 

során is törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

Törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, 

szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

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 használ nyelvtudása fejlesztésére; 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg tartalmát; 

A szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló 

ismeretlen szavak jelentését; 

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

Nyelvi haladását fel tudja mérni; 

Hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 



 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 
 

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 Íráskészség fejesztése 

o olasz nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal olaszul 
 

NAT témakör  Temi interculturali 5 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

Keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a 

célnyelvi közösség szokásai; 

Tájékozott a célnyelvi ország jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban; 

A célnyelvi kultúrához kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: abitudini e 

tradizioni culturali 

Célnyelvi ország országismereti jellemzőinek ismerete: monumenti 

tipici, sport nazionali, 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 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 Játék: 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy olasz specialitás? 

o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

o Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országban? 

NAT témakör  Attività e tematiche interdisciplinari 7 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 



 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

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 

 

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 Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o Játék 

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

lista? 

  

NAT témakör  Temi di attualità 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; 

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 Szerepjáték 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

o Internetes kutatómunka 

o szókincsfejlesztés a média világához 

o Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stílusa szerkezete 

  

NAT témakör  Scienza e tecnologia, comunicazione 5 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 egyszerűbb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

Összefüggően, érthetően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

Összefüggő előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

Értelmezi a számára ismerős, egyszerűbb 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, telefoni 

cellulari, computer, internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven:  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 házimunkát  

o a kommunikációt 

o A világ internet nélkül? 

o Internetes kutatómunka és prezentáció 



 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o  „Én és a telefonom”  

o Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  
 

NAT témakör  Apprendimento e condivisine delle 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; 

Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben; 

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 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o Prezentáció 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 
 

  



 

10. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve  
  

108 óra  

Temi personali: relazioni familiari, stile di vita  20  

Ambiente e natura  10  

Scuola e educazione 8  

Vacanze, viaggi, turismo  8 

Vita sociale, intrattenimento 10  

Apprendimento della lingua italiana  10  

Temi interculturali  5  

Attività e tematiche interdisciplinari  7 

Temi di attualità  10 

Scienza e tecnologia, comunicazioni 5  

Apprendimento e condivisione delle conoscenze  15  

  

 

NAT témakör  Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 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 kedvenc rokonaim - miért? 

o névadási szokások a családon belül  

o érdekes családi történetek a múltból 

o példaképem, ill.egy híres ember élete 

o internetes kutató munka és csoportos projekt – családok Olaszországban 

o ’nuclei familiari’, ’famiglie monogenitoriali’, ’famiglie allargate’, ’bambini adottati’ 



 

o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

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, beszélgetések különböző szakemberekkel 

o Közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

  

  

NAT témakör  Ambiente e natura 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 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 a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

o Kiselőadás/prezentáció készítése:  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o Vitafórum:  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o Egy olasz nyelvű természetfilm megtekintése 

  

  

NAT témakör  Scuola ed educazione 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; 

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 a magyarországi és az olasz  középiskola összehasonlítása 

o Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

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 Íráskészség fejlesztése:  

o panaszkodó email írása olasz barátomnak a sok házifeladatról  
 

  



 

NAT témakör  Vacanze, viaggi, turismo  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: 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 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o Internetes kutatás 

o Érdekes, szokatlan szállások 



 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

o Felmérés készítése az osztályban: 

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

o Vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o Szituációs játék  

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

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

  

NAT témakör  Vita sociale, intrattenimento 10 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 kiállítások, érdekes múzeumok 

o Projekt munka 

o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

o Íráskészség fejlesztése:  

o film/könyv ajánló brossúra készítése 

o egy rövid olasz novella órai feldolgozása 

  

  

NAT témakör  Apprendimento della lingua italiana 10 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. 

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 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 
 

 

NAT témakör  Temi interculturali 5 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 népviselet Olaszországban  és  Magyarországon 

o Prezentáció 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

o Játék: 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy olasz specialitás? 

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

o Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országban? 

 

  

NAT témakör  Attività e tematiche interdisciplinari 7 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 



 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

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 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 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 

  

NAT témakör  Temi di attualità 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; 

Megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és 

nemzetközi hírek, események lényegét. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

(NAT TÉMAKÖR) 
 

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 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 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

  

NAT témakör  Scienza e tecnologia, comunicazione 5 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 Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o Vitafórum  

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 
 

NAT témakör  Apprendimento e condivisine delle 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.)  

Nyelvi funkciók 
(az olasz mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon): 

o köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Ciao! 

Buongiorno! Buona notte! Arrivederci! Ciao ciao! Come stai? Bene, grazie. Sto 

bene.) 

o személyre vonatkozó információkérés, információadás (Come ti chiami? Mi chiamo 

Peter. Quanti anni hai? Ho 14 anni. Di dove sei? Sono di Budapest. Sono ungherese. 



 

Quand’è il tuo compleanno? Il 4 luglio. Hai un animale? Sì, un gatto. No, non ce l’ho. 

Hai fratelli o sorelle? Sì, un fratello. No, non ne ho. Parli il francese? Capisco il 

francese. Qual è la tua materia preferita? È la matematica.) 

o információkérés/adás (Quando è il prossimo treno? Fra venti minuti. A che ora arriva 

il treno? Tuo fratello è qui? Si, é qui.) 

o dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Cos’è questo? Com’è? 

È…/ È grande e comodo. Come si dice ... in italiano? Ha i capelli biondi. È 

simpatica.) 

o főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Buon Natale! Buon anno nuovo! Buona 

Pasqua!) 

o köszönet kifejezése (Grazie. Grazie mille. Grazie mille davvero.) 

o köszönetre történő reakció megfogalmazása (Prego. Di niente.) 

o megszólítás kifejezése és arra reagálás (Mi scusi. Posso aiutarla?) 

o telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (Pronto. Sono XY.)  

o bemutatkozás megfogalmazása (Mi chiamo … ) 

o hogylét iránti érdeklődés (Come stai?) 

o Informális/formális regiszter megkülönböztetése (Come stai/sta? Dove abiti/abita?) 

o hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Sto bene, grazie. Cosí cosí. Mi 

sento …) 

o bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Scusami.)  

o bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Va bene. Nessun problema.)   

o jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Buon compleanno! Buona fortuna! 

Congratulazioni! Grazie, anche a te.)    

o megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és 

e-mailben (Caro Peter, …  un bacio, ti abbraccio.) 

o véleménykérés és arra reagálás (Cosa ne pensi? Io penso … Non credo. Qual è la tua 

opinione? Secondo me …)     

o tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Ti piace? È fantastico, Mi piace tanto. 

Veramente no. 

o igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Sí, certo. No.) 

o tudás, illetve nem tudás kifejezése (Lo so. Non lo so. Non ne ho idea.) 

o akarat, kívánság kifejezése (Vorrei un gelato, per favore.) 

o kínálás és arra reagálás (Vorresti un’arancia? Ecco. Sì, volentieri. No, grazie. Grazie.) 

o alapvető érzések kifejezése (Ho freddo/fame/sete. Sono felice/triste) 

o dicséret, kritika kifejezése (È fantastico. È una buona idea. È noioso.) 

o öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Fantastico! Sono molto felice. Buono per te. 

Sono tanto contento per te. Mi dispiace sentirlo. Oh, no! Oh, caro! Mi dispiace tanto 

per te.) 

o elégedettség/elégedetlenség kifejezése (Sono abbastanza soddisfatto di questo. Va 

bene/non male. Non è stato molto carino/buono.) 

o csodálkozás kifejezése (Come mai?)    

o kérés és arra reagálás (Puoi darmi una penna? Posso avere una penna? Certo, ecco. Mi 

dispiace, non ce l’ho.)  

o javaslat és arra reagálás (Andiamo al cinema. Buona idea.) 

o meghívás és arra reagálás (Puoi venire alla mia festa? Sì, grazie. Scusa, non posso.) 

o nem értés megfogalmazása (Non capisco.) 

o nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (È chiaro? Scusa, cosa 

significa?) 

o betűzés kérése, betűzés (Puoi/potresti farmi lo spelling? Lo spelling è …)  

o visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Puoi ripeterlo?)  



 

o felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Potresti parlare un po’ più lentamene, per 

favore?) 

o valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (Hai ragione. Hai torto.) 

o egymást követő események leírása (Cos’è successo? Prima …Poi … Alla fine …) 

o utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Vieni qui, per favore. 

Leggi il messaggio.)  

o bizonytalanság kifejezése (Forse. Non sono sicuro.) 
 

 

Nyelvi elemek, struktúrák 
(az olasz mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon):  

o cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’essere’ használata (Io sono … Io 

non sono 

o … Tu sei …? Lui è…? Chi è lui? Cos’è quello?); ‘ avere’ használata (Quanti anni 

hai? Ho 20 anni);        Presente indicativo (Io mangio pane a colazione. Giochi a 

tennis?); verbi in -isc (Non capisco.) 

o esserci használata (Cosa c’é nella tua borsa? In questo parcheggio ci sono giá troppe   

macchine.) 

o legfontosabb rendhagyó igék jelen időben (Bevo un po’. A che ora vai in piscina?) 

o “piacere” ige jelen időben (Mi piace correre; A Marco piacciono i film italiani) 

o módbeli segédigék jelen időben “potere”, “dovere”, “volere”, “sapere” (Io so/non so 

nuotare. Posso venire con te? Posso avere una penna? Devi andare là? Non puoi 

fumare qui. Voglio dormire.) 

o egyszerű elöljárószavak és a a prepozíciók összevonása a határozott névelővel (in 

città, sulla scrivania, tra l’altro) 

o cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Passato prossimo (Ho mangiato il 

pane a colazione. Non ho visto il film. Sei andato da Marco?); Imperfetto indicativo 

(Durante le vacanze ci alzavamo tardi. Mentre Gino studiava le parole, i ragazzi 

leggevano.) 

o Participio passato szabályos és rendhagyó alakja (Ho dormito tanto.  Siamo rimasti a 

Roma a lungo. 

o felszólítások informális közegben: Imperativo diretto positivo e negativo (Vieni qui. 

Non urlare. Andiamo. Parlate.)  

o visszaható igék: Verbi riflessivi (Mi vesto velocemente. Anna non si é ancora lavata.) 

o határozott és határozatlan névelő (la torta, un uomo) 

o mennyiségi viszonyok: a főnév egyes és többes száma (cane-cani, bambina-bambine); 

tőszámnevek  (uno, due, …, cento), sorszámnevek (primo, secondo, terzo,…); 

megszámlálható főnevek (Quanti CD hai? Io ho tanti/alcuni CD.); megszámlálhatatlan 

főnevek (Quanto latte hai comprato? Ho bevuto un po’ di acqua.) 

o melléknevek egyes és többes száma; főnév-melléknév egyeztetés (una signora 

elegante, ragazzi simpatici) 

o birtoklás kifejezése, birtokos névmások (Il fratello di Marco. Il mio compleanno. Di 

chi è?) 

o névmások (pronomi personali soggetto, pronomi diretti) 

o kérdő névmások (che cosa, dove, quando, quanto, perché, chi, come) 

o szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (questo/a, quello/a; troncamento del 

pronome quello), kötőszavak (e, o, ma, perché) 

o időbeli viszonyok: gyakoriság (Quanto spesso? sempre, spesso, a volte, mai, una 

volta/due volte a settimana, tutti i giorni), dátumok/időpontok (nel 1997, a luglio, alle 



 

17, sono le otto, Sono le otto e un quarto.); időtartam: Quanto tempo? (Quanto tempo 

sei stato in Spagna? Per un mese .) 

o térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (qui, lì, a sinistra, a destra, dentro, su, 

in, sotto, vicino a, tra …) 
 

  



 

11. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve  
Óraszám  

144 óra  

 Temi personali: relazioni familiari, stile di vita, persone e società 10  

 Ambiente e natura 14  

Persone e società 10  

 Vacanze, viaggi e turismo 10 

 Vita sociale, intrattenimento 10 

 Apprendimento della lingua italiana 10  

Temi interculturali 10  

Attività e tematiche interdisciplinari 11 

Temi di attualità 10 

Scienza e tecnologia, comunicazioni 14 

Acquisire e condividere conoscenze 11 

Questioni finanziarie 12  

Carriera e impiego 12 

  

 

NAT témakör  Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

 Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt 

személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és 

gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb és világos 

jellemzésével; 

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

akár anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára 

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; 

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, megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

Érzelmeit és véleményét írásban, megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

A nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

élethelyzetekben megfelelően alkalmazza; 



 

Mondanivalóját kifejezi 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; 

Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók 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 A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o Szerepjáték:  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

o Önálló szövegalkotás 

o híres személyiségek, mint példaképek 

o Vitafórum 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

  

NAT témakör  Ambiente e natura 14 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Beszámol a 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 ismert 

témákban és szituációkban is; 

Megérti, értelmezi és összefoglalja, 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; 

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; 

Környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében 

hatékonyan ad át és cserél információt; 

Érzelmeit, véleményét eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Érzelmeit, véleményét 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 a természeteshez közelítő 

szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

Összefüggő 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 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 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; 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: campagne di protezione della natura  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: protezione della natura, protezione degli animali, avere 

animali domestici; 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: salvaguardia dell’ambiente, 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 Mindennapi természetvédelem 

o Csoportos projektmunka  

o A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

o Kutatómunka az interneten 

o alternatív energiaforrások 

o globális felmelegedés 

  

  

NAT témakör  Persone e società 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

 Összefüggően, világosan folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár 

elvontabb tartalmakra is kitérve; 

Összefüggő, 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), persone che lavorano nei servizi 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: città, paesi, campagne, casa, posti 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; 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: shopping, uso dei servizi pubblici, attività quotidiane e 

lavori domestici;  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: ruoli di genere di base, tolleranza, amicizie, relazioni, 

apparenza e personalità, differenze tra gli individui;  

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 Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

o  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

o Vitafórum/eszmecsere  

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

  

NAT témakör  Vacanze, viaggi, turismo 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 Összefüggően, világosan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár 

elvontabb tartalmakra is kitérve; 

Összefüggő 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 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: turisti, guide turistiche,  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: tipi di alloggio, destinazioni, attrazioni, luoghi di interesse,  

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, apprendimento delle lingue 

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 Csoportos projektmunka 

o film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

o Vitafórum 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

  

NAT témakör  Vita sociale, intrattenimento 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 Beszámol közügyekkel, szórakozással kapcsolatos eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel jellemzésével; 

A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

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 az összefüggéseket, 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  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: 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, 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 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 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 

  

 

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, lingue, accenti e dialetti, apprendimento 

autonomo 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert 

nyelvi elemekben 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony 

alkalmazása. 
 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o interaktív térképek használata  

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? 
 

  

NAT témakör  Temi interculturali 10 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; 

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; 

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 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 
 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o  projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 

o Olaszország rövid történelme 

o hagyományok és szokások a célnyelvi országban  

o internetes kutatómunka  

o a célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek olasz interpretálása 

o Egy olasz történelmi film megtekintése  

o Vitafórum 

o Fontos-e a hagyományok életben tartása 

o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 
 

  

NAT témakör  Attività e tematiche interdisciplinari 11 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 

  

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 olasz sajtótermékek fajtái 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése 

o Osztálymunka 

o olasz nyelvű híradó rendszeres nézése 

  

NAT témakör  Scienza e tecnologia, comunicazione 14 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  
 

 Összefüggően, világosan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

Összefüggő, 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,  



 

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 természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció 

a tudomány és technika tématartományban. 
 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o Internetes kutatómunka 

o találmányok 

o Egyéni project 

o A jogosítvány megszerzése, az autó részei  

o Vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o Lesz-e az unokámnak telefonja? 
 

NAT témakör  Apprendimento e condivisine delle conoscenze 11 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 

 

NAT témakör  Questioni finanziarie 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Összefüggően, világosan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár 

elvontabb tartalmakra is kitérve; 

Összefüggő, 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, 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: 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 Szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

o kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 
 

NAT témakör  Carriera e impiego 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

 Összefüggően, világosan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár 

elvontabb tartalmakra is kitérve; 

Összefüggő, 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, 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, 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 



 

olasz nyelvű önéletrajz készítése 

Szerepjáték  

Állásinterjú 

Olvasott szövegértés fejlesztése 

Álláshirdetések böngészése 

Munkaköri leírás értelmezése 

Csoportos projektmunka  

Közkedvelt szakmák bemutatása 

 

  



 

12. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata 

 

Témakörök neve  
Óraszám 
124 óra  

 Temi personali: relazioni familiari, stile di vita, persone e società 8 

 Ambiente e natura  10 

 Vacanze, viaggi e turismo 8 

  Vita sociale, intrattenimento 8 

Apprendimento della lingua italiana  9 

 Temi interculturali 8 

Temi di attualità interdisciplinari 10 

Temi attuali 8 

Scienza e tecnologia, comunicazioni 8 

Persone e societá 10 

Questioni finanziarie 8 

Carriera e impiego 8 

Acquisizione e condivisione delle conoscenze 10 

Preparazione all’esame finale 11 

 

 

NAT témakör  
Temi personali: relazioni famigliari, stile di vita, 

persone e società 
8 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 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 Vitafórum 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o Vannak-e még családi példaképek? 

  

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 Csoportos projektmunka  

o A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

o Kutatómunka az interneten 

o globális felmelegedés 

o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

  

 

NAT témakör  Vacanze, viaggi, e turismo 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: 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 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 

  

 

NAT témakör  Vita sociale, intrattenimento 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos eseményről a cselekmény, a körülmények, 



 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

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 egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

o Szerepjáték 

o útbaigazítás kérése és adása 

o Vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

 

 

NAT témakör  Apprendimento della lingua italiana 9 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 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 Vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 

  

 

NAT témakör  Temi interculturali 8 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 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 Milyen más nyelvek találhatók Olaszországban? 

o Egy olasz történelmi film megtekintése  

o Vitafórum 

o Miben hasznos a globalizáció?  

o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

  

  



 

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 poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

o Vitafórum 

o a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

 

 

NAT témakör  Temi di attualità 8 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 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 iskolai/osztály hírekből olasz nyelvű híradó készítése, filmezése  

  

 

NAT témakör  Scienza e tecnologia, comunicazione 8 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 Mit fog tudni a következő telefonom? 

o Vitafórum  

o Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

  

  



 

NAT témakör  Persone e societá 10 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 önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

o Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

o  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

o Vitafórum/eszmecsere  

o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

 

 

NAT témakör  Questioni finanziarie 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: 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 az első bankok 

o Szerepjáték  

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

o eszmecsere 

o a jövedelem értelmes beosztása 

o kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 

  

NAT témakör  Carriera e impiego 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: 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 beszélgetés egy állásbörzén 

o Olvasott szövegértés fejlesztése 

o Munkaköri leírás értelmezése 

o Csoportos projektmunka  

o Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

  

 

NAT témakör  Acquisizione 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 

  

 

NAT témakör  Preparazione esame finale  11 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 

  

Nyelvi funkciók 
(az olasz mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon): 

o remény kifejezése (Io spero …, Non vedo l’ora di …) 

o véleménykérés és arra reagálás (Come ti sembra? Che ne pensi? Penso che sia 

fantastico.) 

o tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Qual è la tua opinione su…? Mi piace molto. 

Penso che sia disgustoso.) 

o egyetértés kifejezése (Sono completamente d’accordo con te. Penso che tu abbia 

ragione.), egyet nem értés kifejezése (Non sono per niente d’accordo con te.)   

o  bizonytalanság kifejezése (Che ore saranno? Dove saranno i ragazzi?) 

o javaslat és arra reagálás (Ti piacerebbe venire al cinema?  Certo, volentieri.)  

o meghívás és arra reagálás (Mi piacerebbe invitarti alla mia festa. Grazie, sono 

contento di venire.) 

o akarat, szándék kifejezése (Io voglio… / vorrei; Mi piacerebbe.../ Preferirei....) 

o szükségesség kifejezése (Ho bisogno di… Mi serve...) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák 
(az olasz mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon):  

o cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: stare + gerundio (Sto leggendo un 

libro molto interessante) 

o cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Trapassato prossimo (Prima di 

andare in Africa non avevo mai visto un ippopotamo in vita mia.), passato remoto, 

o modalitás múlt időben (Ho dovuto finire questo lavoro. Dovevo alzarmi presto, ma 

ero troppo stanco.) 

o ”piacere” ige múlt időben (Ti è piaciuta la cena? A Marco non piaceva suonare il 

violino. Ci sono piaciute le cittá italiane.) 

o cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futuro semplice (Quando 

compierai 17 anni?, Ti aiuterò.); stare + per + infinito (La mia amica sta per partire.) 

o feltételes mód: Condizionale semplice (Mangerei volentieri un gelato.); Condizionale 

composto (Sarei venuto volentieri con te.) 

o a határozatlan névelő többes száma (Ho conosciuto delle persone simpaticissime.) 

o minőségi viszonyok: melléknevek fokozása és hasonlító szerkezetek (Questa cittá é 

piú bella. Marco è più giovani di Luisa. Maria è la ragazza più bella. Mangio piú 

carne che pesce.); rendhagyó fokozás (Questa é la cosa migliore che possiamo fare.) 

o  a tárgyi névmás egyeztetése összetett igeidőkben (non l’ho vista; li abbiamo letti) 

o részes esetű névmások (Gli telefono stasera. Non ci hanno detto niente. ) 

o kombinált névmások: me lo, te lo…. 

o “ci”, “ne” névmások használata (Ci sono tornato di nuovo. Ne voglio solo un po’.) 



 

Nyelvi elemek, struktúrák 
(az olasz mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon):  

o mondatösszekötő elemek: vonatkozó névmások:che, cui, quale (Il ragazzo che ho 

conosciuto ieri…. I libri che mi hanno consigliato….) 

o időbeli viszonyok kifejezése: già, ancora, appena (L’ho già letto. Le ragazze sono 

appena entrate nella stanza.)  

o Igeidő egyeztetés indicativóban 

o kötőmód: presente, passato… 

o mennyiségi viszonyok kifejezése határozatlan névmnásokkal (qualche ragazzo, alcuni 

amici, nessuna   notizia) 

o feltételesség kifejezése: a valós, lehetséges, lehetetlen feltétel (Se piove non andremo 

al cinema….) 
 

  



 

Matematika 

 
A tantárgy heti 

óraszáma 
A tantárgy éves óraszáma 

5-10. évfolyam 4 144 

11. évfolyam 5 180 

12. évfolyam 5 160 

5. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

144 óra 

Gondolkodási módszerek 

Halmazok 

Matematikai logika, kombinatorika 

8 óra 

4 óra 

4 óra 

Számtan, algebra 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

Alapműveletek természetes számokkal 

Egész számok, alapműveletek egész számokkal 

Törtek, tizedestörtek, racionális számok 

Alapműveletek közönséges törtekkel 

Alapműveletek tizedes törtekkel 

Arányosság, százalékszámítás 

Egyszerű szöveges feladatok 

78 óra 

12 óra 

10 óra 

8 óra 

10 óra 

12 óra 

8 óra 

8 óra 

10 óra 

Sorozatok, függvények 

A függvény fogalmának előkészítése 

Sorozatok 

9 óra 

5 óra 

4 óra 

Geometria 

Mérés és mértékegységek 

Síkbeli alakzatok 

Transzformációk, szerkesztések 

36 óra 

8 óra 

8 óra 

10 óra 



 

Térgeometria 10 óra 

Statisztika, valószínűség 

Leíró statisztika 

Valószínűségszámítás 

10 óra 

5 óra 

5 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre, számonkérésre szánt  3 óra 

 

NAT témakör 
Gondolkodási módszerek 

Halmazok 

Matematikai logika, kombinatorika 

4 óra 

4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó 

elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak 

eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 

Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának 

vizsgálata. Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása 

(próbálgatással).  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Elemek halmazba rendezése több szempont szerint – hétköznapi életből 

vett példák, illetve matematikai tulajdonságok alapján. A halmazba 

tartozó és a halmazba nem tartozó elemek vizsgálata – halmaz, 

alaphalmaz, részhalmaz. Adatok elhelyezése halmazábrában.  

Állítások megfogalmazása, igazságtartalmának eldöntése.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Konkrét elemek válogatása adott 

tulajdonság/tulajdonságok szerint, például 

csoport tagjai közül a szemüvegesek és a 

barna hajúak 

Egy konkrét válogatás (tárgyak, logikai 

készlet elemei, alakzatok, szavak…) 

szempontjának/szempontjainak felfedeztetése 

Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű 

részhalmazok képzése, például néhány 

természetes szám közül 3-mal osztva 1 

maradékot adó számok kiválasztása 

Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra 

Konkrét elemek két tulajdonság szerinti 

válogatása során a mindkét tulajdonsággal 

rendelkező elemek és a pontosan egy 

tulajdonsággal rendelkező elemek 

elhelyezése a halmazábrán  

A legalább egy tulajdonsággal rendelkező 

elemek felsorolása 

Játék logikai készlettel 

Halmazok  

Halmazok megadása, részhalmaz, 

komplementer halmaz. Halmazok uniója, 

metszete. Üres halmaz, egyenlő halmazok.  

Adott tulajdonság alapján elemeket csoportba 

foglalunk: példák a mindennapi életből és a 

számhalmazok területéről.  

Halmazok megadása elemek felsorolásával. 

Halmazábra használata.  

Adott véges halmaz részhalmazainak a 

felírása.  

Halmazműveletek elvégzése véges 

halmazokon. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 „Bírósági tárgyalás” játék: a vádlók hamis 

állításokat fogalmaznak meg például a páros 

számokról, a védők csoportja pedig cáfolja 

azokat 

„Füllentős” játék csoportban: a csoportok 

mondanak 3 állítást, egy hamis, kettő igaz; a 

többieknek ki kell találni, melyik a hamis 

Az igazsághalmaz elemeit is tartalmazó, 

néhány elemből álló halmaz elemeinek 

kipróbálása a nyitott mondat igazzá tételére 

„Rontó” játék: egy kiinduló halmaz elemeire 

igaz állítás megfogalmazása, ennek elrontása 

egy új elemmel, majd új igaz állítás 

megfogalmazása és így tovább 

„Einstein-fejtörő” típusú játék: a szereplőkre 

vonatkozó állítások alapján személyek és 

tulajdonságok párosítása 

Konkrét tárgyakkal, készletek elemeivel, 

geometriai alkotásokkal az adott feltételeknek 

megfelelő összes lehetőség kirakása és 

rendszerezése 

Adott ágrajz alapján feladat készítése és 

„feladatküldés” csoportmunkában 

Matematikai logika. Logikai állítások. Igaz, 

hamis állítás.  

És; vagy. minden; van olyan, legalább, 

legfeljebb.  

Állítások megfogalmazása a hétköznapi 

életből és a matematika területéről.  

Definíciók megértése, alkalmazása. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése.  

Értő, elemző olvasás fejlesztése.  

Kommunikáció fejlesztése a nyelv logikai 

elemeinek használatával.  

Vitakultúra fejlesztése.  

  Megoldások megtervezése, eredmények 

ellenőrzése.  

a műveleti sorrendnek, a szöveges feladatok 

megoldásának  

a geometriai szerkesztések lépéseinek 

megtervezése.  

Fogalmak 

Halmaz, elem, eleme, alaphalmaz, üres halmaz, részhalmaz, egyesítés, 

közös rész. Igaz, hamis. Nem, és, vagy. Minden, van olyan. Legalább, 

legfeljebb.  

 

 



 

NAT témakör 
Számtan, algebra 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 
12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyiérték, alaki érték, 

valódi érték. Számok helye a számegyenesen. Természetes számok 

nagyság szerinti összehasonlítása. Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, 

() ismerete, használata. A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő 

mérése. Átváltások szomszédos mértékegységek között. Mérőeszközök 

használata. A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a 

kerekítés alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A 

szorzótábla biztos tudása. Analógszámítások kerek számokkal fejben. 

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és 

kétjegyű számmal írásban. Műveletek ellenőrzése. Szöveges feladat: a 

szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, 

ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

Osztás, osztó, maradékos osztás. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tízes számrendszer fogalmának elmélyítése. Elemek csoportosítása 

más számrendszerben is. A számegyenes használata, alkalmas egység 

megválasztása. A műveletek biztos elvégzésének erősítése – fejben és 

írásban. Műveleti tulajdonságok felismerése, alkalmazása. A műveleti 

sorrend alkalmazásának készségszintre emelése. Mértékegységek 

helyes használata és pontos átváltása. Szövegértelmező képesség 

fejlődése. Pénzügyi ismeretek alapozása.  

Az osztó, többszörös fogalmának elmélyítése. Számolási készség 

fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vásárlás „fabatkával”, például tízes 

számrendszerbeli számokkal árazott 

termékek vásárlása a virtuális boltban 1, 3, 9, 

27, … címletű játékpénz felhasználásával 

úgy, hogy minél kevesebb érmét használjunk 

fel; leltárkészítés a felhasznált címletekről 

Játék a „tökéletes pénztárgéppel” 10 000-nél 

nagyobb számokkal: a gép a tíz egyforma 

címletű pénzt kiveszi, és a következő fiókba 

beletesz egy tízszer akkora címletűt, majd 

kiírja a fiók tartalmát. Mit tettem a fiókba, és 

mit ír ki a gép? 

Páros munkában arab számok átírása római 

számokra és viszont; memóriajáték 

A tízes számrendszer.  

A számfogalom fejlesztése milliós 

számkörben.  

Helyi érték, alaki érték ismerete, számok 

kiolvasása.  

A számok helyesírásának ismerete.  

Kapcsolat a kombinatorikával (számok 

kirakása).  

Kapcsolat a mindennapi élettel 

(pénzegységek, mértékegységek átváltása).  

Matematikatörténet: A számírás kialakulása, 

római számírás. 

Számok elhelyezése számegyenesen. 

Megfelelő beosztás választása.  

A számegyenes.  

Számok összehasonlítása.  

Kerekítés, becslés.  

A kerekítés szabályainak ismerete. 

„Bumm” játék a közös többszörösök 

meghatározásához: a tanulók hangosan 

számlálnak, például az egyik csoport tagjai 

Összeadás, kivonás, szorzás.  

Osztó, többszörös.  

Osztók meghatározása, osztópárok.  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

az 5 többszöröseinél tapsolnak, a másik 

csoport tagjai a 7 többszöröseinél 

dobbantanak 

Oszthatósági tulajdonságok megfigyelése 3, 

4, 5, … oldalú hasábra felcsavart 

számegyenes segítségével 

„Osztó-fosztó” játék: az egyik játékos elvesz 

egy számkártyát, a másik elveheti ennek a 

számnak az összes, még az asztalon lévő 

osztóját, ezután a második játékos választ 

egy számot és így tovább 

Osztók, többszörösök halmaza – halmazábra 

készítése. 

Osztás, maradékos osztás.  

Műveletek elvégzése fejben és írásban. 

Műveletek ellenőrzése  

A tanulók gyakorlati feladatokban ismerjék 

fel, hogy melyik művelet alkalmazására van 

szükség.  

Az 1 és a 0 a szorzásban és az osztásban.  

Műveletek tulajdonságai, zárójelek 

használata, műveletek sorrendje.  

Műveleti sorrend, ha a kifejezés nem 

tartalmaz zárójelet.  

Tagok, tényezők felcserélhetőek, 

csoportosíthatóak.  

Zárójelek szerepének felismerése.  

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel.  

Alkalmazásuk mértékegységek átváltása 

során.  

 Számrendszerek.  

A tízestől különböző számrendszerek 

kialakítása.  

Matematikatörténet: 12-es, 60-as 

számrendszer. 

Fogalmak 

Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, 

összeadandó, összeg tag, kisebbítendő, kivonandó, különbség, 

szorzandó, szorzó, szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, 

maradék, számrendszer. Római számírás.  

 

 

NAT témakör 
Számtan, algebra 

Alapműveletek természetes számokkal 
10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Matematikai jelek: +, –, •, 

:, =, <, >, () ismerete, használata. A matematika különböző területein az 

ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. Fejben számolás százas 

számkörben. A szorzótábla biztos tudása. Analógszámítások kerek 

számokkal fejben. Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és 

osztás egy- és kétjegyű számmal írásban. Műveletek ellenőrzése. 

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási 

terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A műveletek biztos elvégzésének erősítése – fejben és írásban. Műveleti 

tulajdonságok felismerése, alkalmazása. A műveleti sorrend 

alkalmazásának készségszintre emelése. Szövegértelmező képesség 

fejlődése. Pénzügyi ismeretek alapozása. 



 

 

NAT témakör 
Számtan, algebra 

Egész számok, alapműveletek egész számokkal 
8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Negatív számok a mindennapi életben - hőmérséklet, adósság. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ellentétes mennyiségek szemléletes fogalma. Mennyiségi jellemzők 

kifejezése negatív számokkal. Az egész számokkal végzett összeadás és 

kivonás fogalmának szemléleti megalapozása. Szabályok megsejtése. A 

derékszögű koordináta-rendszer megismerése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Miért van szükségünk egész számokra?  

A számegyenest segédeszközként használjuk 

a fogalmak megértésére, a szükséges 

absztrakció érdekében 

Fejben számolás gyakorlása „intelligens 

puff” játékkal 

Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának 

segítése a „tökéletes pénztárgép” működési 

elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, 

kivonáshoz: a műveletekben szereplő 

számokhoz számjegyek sorsolása 

dobókockával; a dobott értékek tetszőleges 

helyi értékre írhatók; az nyer, aki a 

legnagyobb, legkisebb vagy adott 

célszámhoz legközelebbi eredményt tudja 

kiszámolni a felírt számaiból 

A műveleti sorrend és a zárójelezési 

szabályok alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a számokat tartalmazó, 

csoportonként más-más zárójeles és zárójel 

nélküli műveletsorok elvégzése, majd az 

egyes csoportok eredményeinek 

összehasonlítása 

Adott szöveges feladathoz többféle 

műveletsor megadása, ezek közül a 

megfelelő kiválasztása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő 

műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

A természetes számkör bővítése: az egész 

számok halmaza.  

Ellentétes mennyiségek ismerete, felfedezése 

az életünkben.  

Negatív szám értelmezése tárgyi 

tevékenységgel, szemléletes modellek 

segítségével. Egész számok a 

számegyenesen.  

Egy szám ellentettje, abszolútértéke.  

Nagyobb, kisebb fogalma az egész számok 

körében.  

A derékszögű koordináta-rendszer. I. , II. , 

III. , IV. síknegyed.  

Első jelzőszám, második jelzőszám.  

A jelzőszámok nem cserélhetőek fel.  

Példák: színházjegy, sakk, táblázatok. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

„Nem hiszem” páros játék: egyik játékos 

állításokat fogalmaz meg, a másik játékos 

dönt ennek igazságáról; például: két liter tej 

belefér egy 1 dm élű kocka alakú edénybe; a 

játékot az a tanuló nyeri, aki eltalálja az 

állítás igazságértékét 

Vagyoni helyzet megállapítása játékpénzzel 

és adósságcédulákkal 

Hőmérséklet-változás követése 

hőmérőmodellen 

Számok szemléltetéséhez, 

összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő 

számegyenes” létrehozása: a tanulók egy, a 

hátukra ragasztott számot képviselnek, és az 

értéküknek megfelelően foglalják el a 

helyüket 

Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és 

egy kukát; számokat húznak például (–10)-

től (+10)-ig számkártyákból; a húzott számot 

mindenki beírja valamelyik négyzetbe úgy, 

hogy a négyzetekben levő számok végül 

növekvő sorrendben legyenek; ha valaki nem 

tudja beírni a húzott számot, akkor az a szám 

megy a kukába; az győz, aki leghamarabb 

kitölti minden négyzetét 

Az előírt művelet szemléltetése játékpénzzel 

és adósságcédulákkal 

Az előírt művelet szemléltetése a 

számegyenesen való lépegetéssel, például 

„Hol van a kisautó, ha … ?” 

Gazdálkodj okosan! játék rövidített formája 

kevés, kis címletű készpénzzel úgy, hogy a 

játékos kénytelen legyen kölcsönt felvenni; 

szerencsekártya használata negatív szám 

kivonásának modellezésére: a bank elengedi 

2 Ft adósságodat; ha nincs adósságod, vegyél 

fel kölcsönt 

A műveleti sorrend és a zárójelezési 

szabályok alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a számokat tartalmazó, 

csoportonként más-más zárójeles és zárójel 

nélküli műveletsorok elvégzése, majd az 

egyes csoportok eredményeinek 

összehasonlítása 

Adott szöveges feladathoz többféle 

műveletsor megadása, ezek közül a 

megfelelő kiválasztása 

Egész számok összeadása, kivonása a 

szemléletre támaszkodva.  

A műveletek elvégzése előtt a várható 

eredmény, és előjelének becslése. A kivonás 

átírható összeadásra.  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Adott szöveges feladathoz megfelelő 

műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

„Nem hiszem” páros játék előjeles 

mennyiségekkel 

Fogalmak 
Negatív szám, pozitív szám, egész szám, előjel, ellentett, abszolútérték, 

koordináta-rendszer, síknegyed, első, második jelzőszám.  

 

NAT témakör 

Számtan, algebra 

Közönséges törtek, tizedestörtek, racionális számok 

Alapműveletek közönséges törtekkel 

Alapműveletek tizedes törtekkel 

10 óra 

12 óra 

8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 

megnevezése, lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, 

rajzzal, színezéssel. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A törtfogalom elmélyítése a szemléletre támaszkodva. Képi és fogalmi 

gondolkodás összhangja. Törtek többféle alakjának ismerete. 

Műveletvégzés a törtszámok körében. A helyiértékes írásmód 

általánosítása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kör (torta, pizza) és téglalap (tábla 

csokoládé) egyenlő részekre darabolása, 

adott törtnek megfelelő rész színezése; 

színezett részhez törtszám megfeleltetése 

Törtek szemléltetése papírhajtogatással, 

színes rúd modellel 

Adott törtrészek ábrázolása tányérmodellel (2 

különböző színű papírtányért egy sugár 

mentén bevágva összecsúsztatunk; az egyik 

tányéron például 12 egyenlő részt jelző 

beosztások vannak) 

Törtek összehasonlítása, például két egyenlő 

nagyságú és alakú téglalap közül az egyik 4, 

a másik 3 egyenlő részre osztása; az elsőben 

a 3 negyed, a másodikban a 2 harmad 

színezése 

A téglalapon kívül más alakzatok színezése, 

modellek alkalmazása 

Egyenlő és különböző törtek előállítása, 

A törtek kétféle értelmezése. Közönséges 

tört, vegyes szám.  

Felismerés szöveges környezetben. 

Mennyiségek törtrésze.  

Törtek egyszerűsítése, bővítése.  

Az egyszerűsítés és a bővítés tudatos 

alkalmazása.  

Törtek ábrázolása a számegyenesen. Törtek 

összehasonlítása.  

Törtek összeadása, kivonása.  

Közös nevező keresése.  

Törtek szorzása, osztása természetes 

számmal.  

Számolási készség fejlesztése.  

Az ellenőrzés igénye, a becslés képességének 

fejlesztése.  

Műveleti tulajdonságok, zárójelek 

használata, műveleti sorrend. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

összehasonlítása: játék az makaó-jellegű 

kártyajáték szabályai szerint a törtek, 

törtrészek különböző alakjaival 

A helyiérték-táblázat bővítése; a „tökéletes 

pénztárgép” „apró” címletekkel való 

kiegészítése (euró, eurócent) 

Törtek szemléltetése és összehasonlítása 

párhuzamos számegyeneseken 

Kör- és téglalapmodell, tányérmodell, színes 

rúd modell alkalmazása alapműveletek 

értelmezésére 

„21-ezés” dominókkal: minden csoport kap 

egy kupac lefordított dominót; sorban 

húzunk, bármikor megállhatunk; a húzott 

dominót tetszőlegesen fordíthatjuk, egyik 

oldala a tört számlálója, másik a nevezője; a 

húzott és megfelelően fordított törteket 

összeadjuk; akinek az összege 2-nél több, 

kiesik; az győz, aki legjobban megközelíti a 

2-t 

A műveleti sorrend és a zárójelezési 

szabályok alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a számokat tartalmazó, 

csoportonként más-más zárójeles és zárójel 

nélküli műveletsorok elvégzése, majd az 

egyes csoportok eredményeinek 

összehasonlítása 

Adott szöveges feladathoz többféle 

műveletsor megadása, ezek közül a 

megfelelő kiválasztása  

Adott szöveges feladathoz megfelelő 

műveletsor megalkotása  

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 A tizedestörtek értelmezése, használata.  

Tizedestörtek jelentése, kiolvasása, leírása.  

Helyiérték-táblázat használata.  

Mértékegységek kifejezése tizedestörtekkel: 

dm, cl, mm, …  

Tizedestörtek a számegyenesen.  

Tizedestörtek leolvasása a számegyenesről.  

Tizedestörtek elhelyezése a számegyenesen.  

Mérés a milliméter beosztású vonalzóval, 

mérőszalaggal.  

Tizedestörtek egyszerűsítése, bővítése.  

A tizedestört végére nullákat írhatunk, illetve 

a szám végén lévő nullákat elhagyhatjuk.  

Tizedestörtek összehasonlítása.  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Számegyenest használva és a szám írott 

alakja alapján összehasonlítunk. Matematikai 

jelek használata ( <, > =).  

Tizedestörtek kerekítése. A mérés 

pontosságának jelzése  

 Mérés, mértékegységek.  

Hosszúság, tömeg, idő mérése, 

mértékegységek átváltása.  

A mértékegység és mérőszám kapcsolata.  

Mérések elvégzése csoportmunkában, 

együttműködés a társakkal.  

A váltópénz fogalma. Euró, cent.  

Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának 

segítése a „tökéletes pénztárgép” működési 

elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, 

kivonáshoz 

A tizedes törttel való osztás bemutatása és 

megtapasztalása mértékegység-átváltás 

segítségével 

A műveleti sorrend és a zárójelezési 

szabályok alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a számokat tartalmazó, 

csoportonként más-más zárójeles és zárójel 

nélküli műveletsorok elvégzése, majd az 

egyes csoportok eredményeinek 

összehasonlítása 

Adott szöveges feladathoz többféle 

műveletsor megadása, ezek közül a 

megfelelő kiválasztása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő 

műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

„Nem hiszem” páros játék tizedes törtekkel 

Tizedestörtek összeadása, kivonása.  

Tizedestörtek szorzása, osztása 10-zel, 100-

zal, 1000-rel.  

Alkalmazás a mértékegységekkel való 

számolásban: kerület, terület, űrtartalom, 

átváltások.  

Tizedestörtek szorzása, osztása egész 

számmal.  

A műveletek elvégzése fejben kisebb 

számokon.  

A műveletek eredményének előzetes 

becslése, írásbeli elvégzése.  

A műveletek ellenőrzése.  

Tört alakban írt szám tizedestört alakja.  

Két egész szám hányadosaként felírható 

számok.  

Véges, végtelen szakaszos tizedes törtek 

előállítása osztással.  

Fogalmak 
Tört, számláló, nevező, közös nevező, tizedestört, közönséges tört, véges és 

végtelen szakaszos tizedes tört, egyszerűsítés, bővítés.  

 

 



 

NAT témakör 

Számtan, algebra 

Arányos következtetések, százalékszámítás 

Egyszerű szöveges feladatok megoldása 

8 óra 

10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Egyszerű szöveges feladatok megoldása: a szöveg értelmezése, adatok 

kigyűjtése, megoldási terv készítése, becslés, ellenőrzés, az eredmény 

realitásának vizsgálata. 

Jelek, szimbólumok használata összefüggések leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Arányos következtetések. Betűk használata összefüggések leírására. 

Egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása: próbálgatás, 

következtetés, lebontogatás. Szövegértő, szövegértelmező képesség 

fejlesztése – szöveges feladatok megoldása.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése 

például vásárlás, parkettázás, mérés esetén 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése 

különböző alkalmi (például a ceruza hossza), 

objektív (például színes rúd) és 

szabványmértékegységekkel 

Annak megtapasztalása, hogy adott 

egységgel mérve a kisebb mennyiséghez 

kevesebb, a nagyobb mennyiséghez több 

egység szükséges  

A mérőszám változásának megfigyelése 

adott mennyiség különböző 

mértékegységekkel való mérése esetén 

Törtrész előállításának megmutatása konkrét 

modelleken, például a ⅔ rész kiszámításakor 

először 3 egyenlő részre osztás az ⅓ rész 

kiszámításához, majd 2-vel szorzás 

Fogyasztási cikkek címkéin, reklámokban, 

társadalomismereti és természetismereti 

tanulmányokban előforduló százalékos 

adatok értelmezése 

Az aktuális számkörben értelmezett 

műveletek alkalmazása szöveges feladatok 

megoldásában.  

Arányos következtetések. Egyenes 

arányosság.  

A mindennapi életben felmerülő, egyszerű 

arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel. 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő 

szabványmértékegységeinek ismerete 

Az ismert szabványmértékegységek átváltása 

helyi értékes gondolkodás alapján 

„Gondoltam egy számot” játék: a tanár 

néhány műveletből álló műveletsorral 

számoltatja a gyerekeket az általuk gondolt 

számmal; a tanulók megmondják a kapott 

végeredményt, és a tanár „kitalálja” a 

gondolt számot; a tanár többféle algoritmus 

után felajánlja a szerepcserét 

Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes 

egyenletek  

Egyenletek megoldása tervszerű 

próbálgatással, következtetéssel, le-

bontogatással. Ellenőrzés.  

A megoldások ábrázolása számegyenesen.  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Törtrészek összehasonlítását tartalmazó 

szöveges feladatokban a törtrészek 

szemléltetése szakaszokkal 

Fogalmak 
Arányos következtetés. Nyitott mondat, egyenlet, egyenlőtlenség. 

Alaphalmaz, igazsághalmaz (megoldáshalmaz).  

 

NAT témakör 

Sorozatok, függvények 

Függvény fogalmának előkészítése 

Sorozatok 

5 óra 

4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő 

számsorozatok. 

Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között. A 

szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat 

adatainak értelmezése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos 

használata. Függvényszemlélet előkészítése. 

Probléma felismerése. Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. 

Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Számok, sorminták, díszítőelemek, kották, 

népi motívumok tanári bemutatása, tanulói 

saját munka készítése 

Megkezdett ritmusgyakorlat megismétlése, 

tovább fűzése  

Megkezdett díszítő motívum, sorminta 

folytatása 

„Bumm” játék: számolási szabály követése, 

például a 7-tel osztható és a 7-est tartalmazó 

számokra 

A tanár által megkezdett sorozat minél több 

szabályának gyűjtése csoportmunkában 

Páros munkában saját szabály alkotása és 

felismertetése a társsal 

A párok szabályainak megbeszélése, 

érdekességek megfigyelése 

Sorozatok.  

Néhány elemével adott egyszerű sorozatok 

folytatása adott vagy fel-ismert szabály 

szerint.  

Sorozatok készítése.  

Algoritmusok játékokon keresztül.  

A tanár által adott megfeleltetés szabályának 

felismerése  

Páros munkában saját szabály alkotása és 

felismertetése a társsal 

A Descartes-féle derékszögű 

koordinátarendszer, grafikonok.  

Összetartozó adatok táblázatba rendezése. 

Táblázat hiányzó elemeinek pótlása ismert 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A párok szabályainak megbeszélése, 

érdekességek megfigyelése 

Mozijegy, színházjegy adatainak 

értelmezése; saját útvonal berajzolása 

térképre; torpedó játék, kültéri tájékozódási 

verseny 

„Telefonos” játék párban vagy csoportban: 

az egyik játékos elkészít egy rajzot a 

koordináta-rendszerben úgy, hogy más ne 

láthassa; ezután az ábra néhány pontjának 

koordinátáit közli a többiekkel, ami alapján 

nekik is ugyanazt kell létrehozniuk 

Egyenes arányosság gyakorlati feladatainak 

adataiból grafikon készítése 

„Nem hiszem” páros játék: különböző 

grafikonok közül az egyenes arányosság 

grafikonjának kiválasztása 

vagy felismert szabály alapján, ábrázolásuk 

grafikonon. Egyszerű grafikonok 

értelmezése.  

Egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszögű 

koordináta-rendszerben.  

Az egyenes arányosság függvény grafikonja 

(előkészítő jelleggel).  

Fogalmak 
Sorozat, egyenes arányosság, grafikon. megfeleltetés, egyenes arányosság, 

koordináta-rendszer, pont koordinátái, grafikon 

 

NAT témakör 
Geometria 

Mérés és mértékegység 
8 óra  

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások 

szomszédos mértékegységek között. Mérőeszközök használata. A 

matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. 

Hosszúság mérése (egyszerű gyakorlati példák). Négyzet, téglalap 

kerülete – mérés, számítás, mértékegységek. Négyzet, téglalap 

területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel. A test és a 

síkidom közötti különbség megértése. Kocka, téglatest, felismerése, 

létrehozása, jellemzői. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása. 

Szövegértelmező képesség fejlődése. Pénzügyi ismeretek alapozása. 

Hosszúság mérésének gyakorlása – mérőeszközök használata, becslés. 

A kerület meghatározása méréssel és számolással. A téglalap (négyzet) 

területének kiszámítása. A terület mértékegységeinek ismerete. A 

kocka, téglatest hálójának elkészítése, felszínüknek és térfogatuknak 

kiszámítása. A térfogat és az űrtartalom mértékegységeinek ismerete 

Mértékegységek használata, átváltása. Számolási készség fejlesztése. A 

térszemlélet fejlesztése. 
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Osztályterem adatainak becslése, mérése 

(hosszúság, szélesség, magasság, ablakok 

Mérés, mértékegységek.  
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területe, a terem alapterülete, berendezés 

össztérfogata, a teremben lévő levegő becsült 

térfogata...) 

„Üreges testek” űrtartalmának becslése, 

mérése, összehasonlítása 

Méterrúd, mérőszalag, óra, mérleg, 

mérőpohár használata. 

Hosszúság, tömeg, idő mérése, 

mértékegységek átváltása.  

A mértékegység és mérőszám kapcsolata.  

Mérések elvégzése csoportmunkában, 

együttműködés a társakkal.  

A váltópénz fogalma. Euró, cent.  

 A kerület mérése, mértékegységei.  

A téglalap, a négyzet, kerülete.  

Adott alakzatok kerületének meghatározása 

méréssel, számolással.  

Méterrúd, mérőszalag használata.  

Papírból készült sokszögek átdarabolásának 

bemutatása, majd egyéni kipróbálás és a saját 

megoldások összehasonlítása 

Téglatest, kocka alakú dobozok készítéséhez 

szükséges papír területének becslése, mérése, 

számolása  

A terület mérése, mértékegységei.  

A téglalap, négyzet, területe.  

Adott alakzatok területének meghatározása - 

az adott egységgel összehasonlítunk, 

közelítünk, számolunk.  

A gyakorlati élettel kapcsolatos szöveges 

feladatok megoldása.  

Mérőeszközök használata.  

Kavicsok térfogatának mérése a 

mérőhengerben lévő víz vízszintemelkedése 

alapján 

Iskolaépület adatainak becslése, mérése 

(folyosók hossza, szélessége, alapterülete; 

lépcső magassága; tornaterem hossza, 

szélessége, alapterülete, becsült magassága, 

becsült térfogata; épület hossza, szélessége, 

alapterülete, becsült magassága, becsült 

térfogata…) 

Közeli játszótér, park, tó, épület adatainak 

becslése, mérése 

A téglatest hálója, felszíne.  

A térfogat, űrtartalom mérése. 

Mértékegységek.  

A téglatest térfogata.  

Üvegek, üdítős dobozok térfogata.  

A gyakorlati élettel kapcsolatos szöveges 

feladatok megoldása. Szövegértelmezés.  

A térszemlélet fejlesztése.  

Téglatest, kocka alakú üreges test „feltöltése” 

egységkockákkal (becslés, mérés, számolás) 

Testek építése, ábrázolása.  

Építőjátékok használata. Térszemlélet 

fejlesztése.  

Fogalmak Mértékegységek, váltószámok, átváltások. 

Síkidomok, testek. 

Kerület, terület, felszín, térfogat, test hálója. 

 

 



 

NAT témakör 

Geometria 

Síkbeli alakzatok 

Transzformációk, szerkesztések 

Térgeometria 

8 óra 

10 óra  

10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Pont, egyenes, görbe vonalak szemléletes fogalma. Párhuzamos és 

metsző egyenesek. Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög felismerése, 

jellemzőik, előállításuk másolással, hajtogatással, nyírással. Körvonal 

és körlap. Kocka, téglatest, gömb felismerése a mindennapi életben.  

A távolság fogalma. Körvonal, körlap. Párhuzamos és merőleges 

egyenesek rajzolása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak 

vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása. Körző, 

vonalzó, szögmérő használata, szerkesztés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

Sokszögek belső és külső szögeinek mérése, szögek összegének 

meghatározása. A kör vizsgálata. 

A tengelyes szimmetria felismerése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Osztályterem, iskola, iskola környékének 

megfigyelése geometriai szempontból (a 

lényegtelen tulajdonságok kizárása) 

Különböző készletekből adott 

szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

Papír háromszög sarkainak levágása és 

egymás mellé helyezése 

Szívószálból, hurkapálcából háromszög 

készítése (lehetséges és lehetetlen helyzetek) 

Papír háromszögek hajtogatásával vagy 

síktükör alkalmazásával 

szimmetriatulajdonságok megfigyelése 

Háromszögeket tartalmazó készletből adott 

szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

Pont, egyenes, sík, félegyenes, szakasz.  

Síkidom, sokszög, oldal, átló, konvexitás. 

Háromszög, négyszög.  

Speciális négyszögek ismerete: 

tulajdonságainak vizsgálata, négyzet, 

téglalap.  

A környezetünkben lévő tárgyakon ismerjük 

fel a vizsgált geometriai fogalmakat.  

Test, csúcs, él, lap.  

Testek szemléltetése.  

Papír téglalap és négyzet tulajdonságainak 

gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása 

Szabálytalan alakú papírból téglalap, négyzet 

hajtogatása 

Tangram játék 

Merőleges egyenesek. Párhuzamos 

egyenesek.  

Merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése vonalzóval.  

Ponthalmazok távolsága.  

Két pont, pont és egyenes, távolsága.  

Két egyenes távolsága.  

Kitérő egyenesek.  

Síkok és egyenesek, síkok és síkok kölcsönös 

helyzete a térben 

Az osztályterem bútorainak mozgatása, 

tologatása, forgatása; saját eszközök 

mozgatása a padon 

Egybevágó (ugyanolyan alakú és méretű) 

síkidomok. Kicsinyítés, nagyítás.  
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Ábrák másolása másolópapír (például: 

sütőpapír) segítségével; a másolat mozgatása 

Szimmetrikus alkotások előállítása például 

tükör, hajtogatás, digitális eszköz 

segítségével  

Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, 

tó, épület egybevágó részeinek keresése, 

tengelyesen szimmetrikus alakzatok 

kiválasztása 

Tengelyes tükrözésen alapuló szerkesztések 

elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű 

vonalzó) 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok 

felismerése, tulajdonságainak 

megfogalmazása a szemlélet alapján.  

A téglalap, a négyzet, a kör tulajdonságainak 

vizsgálata, illetve a szakaszfelező merőleges 

előállítása során a tengelyes szimmetria 

felismerése. 

 Geometriai szerkesztés.  

A ceruza, vonalzó, körző használata.  

Díszítőminták szerkesztése körzővel, 

vonalzóval.  

 A szög. Szögek fajtái.  

A szög jelölése, betűzése, görög betűk.  

Nullszög, hegyesszög, derékszög, 

tompaszög, egyenesszög, homorú-szög, 

teljesszög.  

Szögmérés szögmérővel.  

Fok, szögperc, szögmásodperc.  

Tájékozódás terepen, térképen.  

 Szakaszfelező merőleges szerkesztése. 

Egyszerű szerkesztések végrehajtása. 

 Távolsággal jellemzett ponthalmazok.  

Szerkesztési feladatok, a szerkesztés 

lépéseinek megtervezése. :  

Adott térelemtől adott távolságra lévő pontok 

halmaza – síkban és térben (kör és gömb).  

Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő  

Háromszög szerkesztése három oldalából.  

Két ponttól egyenlő távol lévő pontok 

halmaza a síkban és térben. Szakaszfelező 

merőleges.  

A háromszög oldalfelező merőlegesei 

tulajdonságának megsejtése konkrét feladat 

megoldásával, szerkesztőprogram 

alkalmazása.  

Adott egyenesre merőleges, adott egyenessel 

párhuzamos egyenes szerkesztése.  

Téglalap szerkesztése.  

Osztályterem, iskola, iskola környékének 

megfigyelése geometriai szempontból (a 

testek kiválasztása) 

A téglatest hálója, felszíne.  

A térfogat, űrtartalom mérése. 

Mértékegységek.  
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Téglatest- és kockamodell tulajdonságainak 

gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása; a 

tapasztalatok irányított összegzése 

Készletből adott szempontnak megfelelő 

elemek válogatása 

Építés dobozokból, színes rudakból, kis 

kockákból (kockacukor) feltételek alapján; 

lapok, élek, csúcsok, nézetek, hálók 

megfigyelése 

Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók 

készítése; az alkotások összehasonlítása, 

megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 

Zsinóros térgeometriai modellek használata 

A téglatest térfogata.  

Üvegek, üdítős dobozok térfogata.  

A gyakorlati élettel kapcsolatos szöveges 

feladatok megoldása. Szövegértelmezés.  

A térszemlélet fejlesztése.  

Testekről, építményekről nézeti rajzok, 

alaprajzok, hálók készítése 

Fogalmak 

Pont, félegyenes, szakasz, sík, síkidom, sokszög, test, csúcs, él, lap. 

Merőlegesség (egyenesek), párhuzamosság (egyenesek). Szög, nullszög, 

hegyesszög, derékszög, tompaszög, egyenesszög, homorúszög, teljesszög. 

Fok.  

Két pont távolsága. Kör, gömb, szakaszfelező merőleges 

Kerület, terület, felszín, térfogat, test hálója. 

Egybevágó, tengelyesen tükrös (szimmetrikus) 

 

NAT témakör 

Statisztika, valószínűség 

Leíró statisztika 

Valószínűség 

5 óra 

5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. Valószínűségi 

játékok, kísérletek, megfigyelések - biztos, lehetetlen, lehet, de nem 

biztos állítások 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Adatok gyűjtése, értelmezése, jellemzése. Valószínűségi játékokon és 

kísérleteken keresztül a valószínűség fogalmának alapozása. 
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Projektmunka, például iskolai büfével vagy 

szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

felmérés készítése (gyűjtőmunka, a gyűjtött 

adatok bemutatása, megbeszélése, 

értelmezése, ábrázolása) 

Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok 

ábrázolása és elemzése csoportmunkában 

Adatok ábrázolása.  

Adatok gyűjtése, elemzése.  

Oszlopdiagram, vonaldiagram elemzése.  

Átlag.  

Az átlag kiszámítása, értelmezése.  
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Játék dobókockákkal, dobótestekkel, 

pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba 

helyezett színes golyókkal 

Játék eseménykártyákkal a „biztos”, 

„lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” 

események megkülönböztetésére, események 

gyakoriságának megfigyelésére 

csoportmunkában: valószínűségi kísérlethez 

(például 3 korongot feldobunk) tartozó 

eseményeket írunk kártyákra (például 

mindhárom kék; több a kék, mint a piros; 

nincs piros; van kék; van két egyforma szín; 

egyik színből sincs legalább kettő); kiosztjuk 

a kártyákat, elvégezzük a kísérletet, majd 

mindenki rátesz egy zsetont arra a kártyájára, 

amelyikre írt esemény bekövetkezett; a 

kísérletek végén elemzés: melyik a jó kártya, 

melyik rossz, melyiket választanád 

Tippelős játék eseménykártyákkal: minden 

kártyára mindenki odaírja a tippjét, hogy 20 

kísérletből szerinte hányszor következik be; 

ellenőrizzük a kísérletek elvégzésével 

Bökős játék csoportban: minden körben a 

100-as tábláról véletlenszerűen választunk 

egy számot (bökünk vagy papírgalacsint 

dobunk a táblára); a játék elején mindenkinek 

van 5 korongja; körönként a szám választása 

előtt minden játékos egy-egy koronggal 

tippel, például kékre fordítja, ha a szám 7-tel 

osztható, pirosra, ha nem; ha nem találta el, 

elvesztette a korongját, ha talált, akkor nem; 

az veszít, akinek hamarabb elfogynak a 

korongjai 

10 korongot feldobunk; a számegyenesen a 

0-ból indulva annyit lépünk pozitív irányba, 

ahány pirosat dobtunk, majd innen annyit 

negatív irányba, ahány kéket; tippeld meg, 

hova jutsz; válassz 4 számkártyát, nyersz, ha 

ezek valamelyikére jutsz 

„Nem hiszem” páros játék: egyik játékos 

események bekövetkezésének esélyeiről 

fogalmaz meg állítást (például lehetséges, de 

nem biztos, hogy két dobókockával dobva a 

dobott számok összege 13), a másik játékos 

dönt ennek igazságáról; a játékot az a tanuló 

nyeri, aki igazat állít 

„Szavazós” játék: a tanár vagy egy tanuló 

állítást fogalmaz meg egy kísérlet 

Valószínűségi játékok.  

Biztos esemény, lehetetlen esemény.  

Esélyek mérlegelése.  

Adatok tervszerű gyűjtése.  
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kimenetelére (például két dobókockával a 

dobott számok szorzata 40); az osztály 

szavaz a „biztos”, a „lehetséges, de nem 

biztos” és a „lehetetlen” döntések 

valamelyikére. 

Fogalmak 
adat, diagram, átlag valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, 

de nem biztos ” esemény; „lehetetlen” esemény 

 

  



 

6. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

144 óra 

Gondolkodási módszerek 

Halmazok 

Matematikai logika, kombinatorika 

10 óra 

5 óra 

5 óra 

Számtan, algebra 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

Alapműveletek természetes számokkal 

Egész számok, alapműveletek egész számokkal 

Törtek, tizedestörtek, racionális számok 

Alapműveletek közönséges törtekkel 

Alapműveletek tizedes törtekkel 

Arányosság, százalékszámítás 

Egyszerű szöveges feladatok 

76 óra 

10 óra 

8 óra 

10 óra 

10 óra 

8 óra 

8 óra 

12 óra 

10 óra 

Sorozatok, függvények 

A függvény fogalmának előkészítése 

Sorozatok 

9 óra 

5 óra 

4 óra 

Geometria 

Mérés és mértékegységek 

Síkbeli alakzatok 

Transzformációk, szerkesztések 

Térgeometria 

34 óra 

8 óra 

10 óra 

10 óra 

6 óra 

Statisztika, valószínűség 

Leíró statisztika 

Valószínűségszámítás 

10 óra 

5 óra 

5 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre, számonkérésre szánt  5 óra 

 



 

NAT témakör 

Gondolkodási módszerek 

Halmazok 

Matematikai logika, kombinatorika 

5 óra 

5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó 

elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak 

eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 

Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának 

vizsgálata.  

Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása 

(próbálgatással). 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Elemek halmazba rendezése több szempont szerint – hétköznapi életből 

vett példák, illetve matematikai tulajdonságok alapján. A halmazba 

tartozó és a halmazba nem tartozó elemek vizsgálata – halmaz, 

alaphalmaz, részhalmaz. Adatok elhelyezése halmazábrában. 

Állítások megfogalmazása, igazságtartalmának eldöntése. 
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Konkrét elemek válogatása adott 

tulajdonság/tulajdonságok szerint, például 

csoport tagjai közül a szemüvegesek és a 

barna hajúak 

Egy konkrét válogatás (tárgyak, logikai 

készlet elemei, alakzatok, szavak…) 

szempontjának/szempontjainak 

felfedeztetése 

Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű 

részhalmazok képzése, például néhány 

természetes szám közül 3-mal osztva 1 

maradékot adó számok kiválasztása 

Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra 

Konkrét elemek két tulajdonság szerinti 

válogatása során a mindkét tulajdonsággal 

rendelkező elemek és a pontosan egy 

tulajdonsággal rendelkező elemek 

elhelyezése a halmazábrán  

A legalább egy tulajdonsággal rendelkező 

elemek felsorolása 

Játék logikai készlettel 

Halmazok megadása, részhalmaz, 

komplementer halmaz. Halmazok uniója, 

metszete. Üres halmaz, egyenlő halmazok.  

Adott tulajdonság alapján elemeket csoportba 

foglalunk: példák a mindennapi életből és a 

számhalmazok területéről.  

Halmazok megadása elemek felsorolásával.  

Halmazábra használata.  

Adott véges halmaz részhalmazainak a 

felírása.  

Halmazműveletek elvégzése véges 

halmazokon.  

Számokat, számhalmazokat, halmazműveleti 

eredményeket számegyenesen ábrázol. 

„Bírósági tárgyalás” játék: a vádlók hamis 

állításokat fogalmaznak meg például a páros 

számokról, a védők csoportja pedig cáfolja 

azokat 

„Füllentős” játék csoportban: a csoportok 

mondanak 3 állítást, egy hamis, kettő igaz; a 

többieknek ki kell találni, melyik a hamis 

Matematikai logika. Logikai állítások. Igaz, 

hamis állítás.  

A nyelv logikai elemeinek helyes használata 

: 

„Nem”, „és”, „vagy”, „ha …, akkor …”, 

„minden”, „van olyan”, „leg-alább”, 

„legfeljebb 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az igazsághalmaz elemeit is tartalmazó, 

néhány elemből álló halmaz elemeinek 

kipróbálása a nyitott mondat igazzá tételére 

„Rontó” játék: egy kiinduló halmaz elemeire 

igaz állítás megfogalmazása, ennek elrontása 

egy új elemmel, majd új igaz állítás 

megfogalmazása és így tovább 

„Einstein-fejtörő” típusú játék: a szereplőkre 

vonatkozó állítások alapján személyek és 

tulajdonságok párosítása 

Konkrét tárgyakkal, készletek elemeivel, 

geometriai alkotásokkal az adott 

feltételeknek megfelelő összes lehetőség 

kirakása és rendszerezése 

Adott ágrajz alapján feladat készítése és 

„feladatküldés” csoportmunkában 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető 

hétköznapi szituációk meg-fogalmazása 

szóban és írásban.  

Definíciók megértése, alkalmazása.  

Állítások igazságtartalmának eldöntése.  

Kommunikáció fejlesztése a nyelv logikai 

elemeinek használatával.  

Vitakultúra fejlesztése 

Értő, elemző olvasás fejlesztése. .  

 Kombinatorika. Sorba rendezések. 

Kiválasztások.  

Néhány elem sorba rendezése különféle 

módszerekkel.  

Néhány elem kiválasztása adott szempont 

szerint.  

 Megoldások megtervezése, eredmények 

ellenőrzése.  

a műveleti sorrendnek,  

a szöveges feladatok megoldásának 

a geometriai szerkesztések lépéseinek 

megtervezése.  

Fogalmak 

Halmaz, elem, eleme, alaphalmaz, üres halmaz, részhalmaz, egyesítés, 

közös rész. Igaz, hamis. Nem, és, vagy. Minden, van olyan. Legalább, 

legfeljebb.  

 

 



 

NAT témakör 

Számtan, algebra 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

Alapműveletek természetes számokkal 

10 óra 

8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Természetes számok írása, olvasása (1 000 000-s számkör), helyesírása, 

kerekítésük. Helyiérték, alaki érték, valódi érték. A négy alapművelet 

végrehajtása szóban és írásban a természetes számok körében. 

Műveletek ellenőrzése. 

Törtek, tizedestörtek fogalma, helyük a számegyenesen. Törtek, 

tizedestörtek egyszerűsítése, bővítése, nagyság szerinti 

összehasonlítása. Törtek, tizedestörtek összeadása, kivonása, szorzásuk, 

osztásuk természetes számmal. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Mértékegységek 

átváltása. Mérőeszközök használata. 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. 

Műveletek tulajdonságai. Zárójelek használata, műveleti sorrend. 

Egyszerű szöveges feladatok megoldása (a szöveg értelmezése, a 

szükséges adatok kiválasztása, tervkészítés, a számítások végrehajtása 

és ellenőrzése a szöveg alapján, szöveges válasz). 

Osztás, osztó, maradékos osztás. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tízes számrendszer fogalmának elmélyítése. Biztos számfogalom 

kialakítása. Számolási készség fejlesztése . A számegyenes használata, 

alkalmas egység megválasztása. Mértékegységek helyes használata és 

pontos átváltása. Szövegértelmező képesség fejlődése. Pénzügyi 

ismeretek alapozása.  

Az osztó, többszörös fogalmának elmélyítése. Számolási készség 

fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vásárlás „fabatkával”, például tízes 

számrendszerbeli számokkal árazott 

termékek vásárlása a virtuális boltban 1, 3, 9, 

27, … címletű játékpénz felhasználásával 

úgy, hogy minél kevesebb érmét használjunk 

fel; leltárkészítés a felhasznált címletekről 

Játék a „tökéletes pénztárgéppel” 10 000-nél 

nagyobb számokkal: a gép a tíz egyforma 

címletű pénzt kiveszi, és a következő fiókba 

beletesz egy tízszer akkora címletűt, majd 

kiírja a fiók tartalmát. Mit tettem a fiókba, és 

mit ír ki a gép? 

Páros munkában arab számok átírása római 

számokra és viszont; memóriajáték 

A természetes számok értelmezése milliós 

számkörben, kitekintés billióig.  

Helyiérték, alaki érték ismerete. Helyiérték-

táblázat használata.  

Számok kiolvasása, leírása.  

A természetes számok, tizedestörtek 

helyesírásának ismerete.  

Kapcsolat a mindennapi élettel 

Számok elhelyezése számegyenesen. 

Megfelelő beosztás választása.  

Kerekítés, pontos érték, közelítő érték. 

Becslés.  

Írásbeli műveletek elvégzése a természetes 

számok körében. (összeadás, kivonás, 

szorzás, osztás) 

Műveleti tulajdonságok felismerése. 

Műveleti sorrend helyes alkalmazása 

 Kiegészítő tananyag: 

A hatványozás fogalmának előkészítése.  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A természetes számok helyiértékének 

hatványalakja.  

 Tizedestört alakban írt számok szorzása, 

osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel, … (tíz 

hatványaival).  

„Bumm” játék a közös többszörösök 

meghatározásához: a tanulók hangosan 

számlálnak, például az egyik csoport tagjai 

az 5 többszöröseinél tapsolnak, a másik 

csoport tagjai a 7 többszöröseinél 

dobbantanak 

Oszthatósági tulajdonságok megfigyelése 3, 

4, 5, … oldalú hasábra felcsavart 

számegyenes segítségével 

„Osztó-fosztó” játék: az egyik játékos elvesz 

egy számkártyát, a másik elveheti ennek a 

számnak az összes, még az asztalon lévő 

osztóját, ezután a második játékos választ 

egy számot és így tovább 

Osztó, többszörös.  

Osztók meghatározása, osztópárok, valódi 

osztók.  

Osztók, többszörösök halmaza – halmazábra 

készítése.  

Táblázat, grafikon az osztók számáról.  

Prímszám, összetett szám. . A prímtényezős 

felbontás lehetőségének felfedeztetése.  

Matematikatörténet: Eratoszthenész szitája.  

Oszthatósági szabályok.  

2-vel, 4-gyel, 8-cal, 5-tel, 25-tel, 125-tel, 10-

zel, 100-zal való oszthatóság eldöntése a 

szám végződése alapján.  

3-mal, 9-cel való oszthatóság eldöntése a 

számjegyek összege alapján.  

 Közös osztók. Közös többszörösök.  

Közös osztók, közös többszörösök 

meghatározása konkrét számok esetén.  

A tanult ismeretek alkalmazása törtek 

egyszerűsítésére, bővítésére.  

Fogalmak 

Tízes számrendszer, helyiérték, alaki érték, számegyenes. Kerekítés, 

pontos érték, közelítő érték. , becslés.  

Összeg, különbség, szorzat, hányados, műveleti sorrend. 

Osztó, többszörös, osztható. prímszám, összetett szám. Közös osztó, közös 

többszörös. 

 

NAT témakör 
Számtan, algebra 

Egész számok, alapműveletek egész számokkal 
10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Negatív számok a mindennapi életben - hőmérséklet, adósság. Egész 

számok, pozitív, negatív számok. Ellentett, abszolútérték. Egész 

számok nagyság szerinti összehasonlítása, összeadása, kivonása a 

szemléletre támaszkodva. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ellentétes mennyiségek szemléletes fogalma. Mennyiségi jellemzők 

kifejezése negatív számokkal. A korábban szemléletes úton kialakuló 

fogalmak magasabb absztrakciós szintre emelése. A műveletvégzés 

szabályainak ismerete és követése. A műveletek biztos elvégzése az 

egész számok körében. Műveleti tulajdonságok felismerése, 

alkalmazása. A műveleti sorrend és a zárójel alkalmazásának 

készségszintre emelése. Ellenőrzés, önellenőrzés. A derékszögű 

koordináta-rendszer megismerése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Miért van szükségünk egész számokra?  

A számegyenest segédeszközként használjuk 

a fogalmak megértésére, a szükséges 

absztrakció érdekében 

Fejben számolás gyakorlása „intelligens 

puff” játékkal 

Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának 

segítése a „tökéletes pénztárgép” működési 

elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, 

kivonáshoz: a műveletekben szereplő 

számokhoz számjegyek sorsolása 

dobókockával; a dobott értékek tetszőleges 

helyi értékre írhatók; az nyer, aki a 

legnagyobb, legkisebb vagy adott 

célszámhoz legközelebbi eredményt tudja 

kiszámolni a felírt számaiból 

A műveleti sorrend és a zárójelezési 

szabályok alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a számokat tartalmazó, 

csoportonként más-más zárójeles és zárójel 

nélküli műveletsorok elvégzése, majd az 

egyes csoportok eredményeinek 

összehasonlítása 

Adott szöveges feladathoz többféle 

műveletsor megadása, ezek közül a 

megfelelő kiválasztása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő 

műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

„Nem hiszem” páros játék: egyik játékos 

állításokat fogalmaz meg, a másik játékos 

dönt ennek igazságáról; például: két liter tej 

belefér egy 1 dm élű kocka alakú edénybe; a 

játékot az a tanuló nyeri, aki eltalálja az 

állítás igazságértékét 

A természetes számkör bővítése: az egész 

számok halmaza.  

Ellentétes mennyiségek ismerete, felfedezése 

az életünkben.  

Egész számok a számegyenesen.  

Egy szám ellentettje, abszolútértéke.  

Nagyobb, kisebb fogalma az egész számok 

körében.  

A számegyenest segédeszközként használjuk 

a fogalmak megértésére, a szükséges 

absztrakció érdekében.  

Vagyoni helyzet megállapítása játékpénzzel 

és adósságcédulákkal 

Egész számok összeadása, kivonása, 

szorzása, osztása.  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Hőmérséklet-változás követése 

hőmérőmodellen 

Számok szemléltetéséhez, 

összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő 

számegyenes” létrehozása: a tanulók egy, a 

hátukra ragasztott számot képviselnek, és az 

értéküknek megfelelően foglalják el a 

helyüket 

Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és 

egy kukát; számokat húznak például (–10)-

től (+10)-ig számkártyákból; a húzott számot 

mindenki beírja valamelyik négyzetbe úgy, 

hogy a négyzetekben levő számok végül 

növekvő sorrendben legyenek; ha valaki nem 

tudja beírni a húzott számot, akkor az a szám 

megy a kukába; az győz, aki leghamarabb 

kitölti minden négyzetét 

Az előírt művelet szemléltetése játékpénzzel 

és adósságcédulákkal 

Az előírt művelet szemléltetése a 

számegyenesen való lépegetéssel, például 

„Hol van a kisautó, ha … ?” 

Gazdálkodj okosan! játék rövidített formája 

kevés, kis címletű készpénzzel úgy, hogy a 

játékos kénytelen legyen kölcsönt felvenni; 

szerencsekártya használata negatív szám 

kivonásának modellezésére: a bank elengedi 

2 Ft adósságodat; ha nincs adósságod, vegyél 

fel kölcsönt 

A műveleti sorrend és a zárójelezési 

szabályok alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a számokat tartalmazó, 

csoportonként más-más zárójeles és zárójel 

nélküli műveletsorok elvégzése, majd az 

egyes csoportok eredményeinek 

összehasonlítása 

Adott szöveges feladathoz többféle 

műveletsor megadása, ezek közül a 

megfelelő kiválasztása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő 

műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

„Nem hiszem” páros játék előjeles 

mennyiségekkel 

Szabályok megfogalmazása és követése.  

A műveleti tulajdonságok kiterjesztése az 

egész számokkal végzett műveletekre.  

Zárójelhasználat, műveleti sorrend.  

A negatív számok műveleti szabályainak 

kiterjesztése a törtalakban és tizedestört 

alakban adott racionális számokra.  

A derékszögű koordináta-rendszer.  

Fogalmak 
Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték, koordináta-rendszer, 

síknegyed, első, második jelzőszám 

 



 

NAT témakör 

Számtan, algebra 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 

Alapműveletek közönséges törtekkel 

Alapműveletek tizedes törtekkel 

 10 óra 

8 óra 

8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 

megnevezése, lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, 

rajzzal, színezéssel. 

A törtek kétféle értelmezése. A törttel kapcsolatos elnevezések 

használata. 

Közönséges tört, vegyes szám. 

Felismerés szöveges környezetben. Mennyiségek törtrésze. 

A törttel kapcsolatos elnevezések használata. 

Törtek egyszerűsítése, bővítése. 

Az egyszerűsítés és a bővítés tudatos alkalmazása. Az oszthatóságról 

tanultak alkalmazása. 

Törtek ábrázolása a számegyenesen. Törtek összehasonlítása. 

Törtek egyszerűsítése és bővítése, nagyság szerinti összehasonlításuk. 

A tizedestörtek egyszerűsítése és bővítése. 

Törtek összeadása, kivonása. 

Közös nevező keresése. 

Tizedestörtek összeadása, kivonása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A törtfogalom elmélyítése a szemléletre támaszkodva. Képi és fogalmi 

gondolkodás összhangja. Törtek többféle alakjának ismerete. 

Műveletvégzés a törek és tizedestörtek körében. A korábban 

szemléletes úton kialakuló fogalmak magasabb absztrakciós szintre 

emelése. Szabályok megfogalmazása és követése. A helyiértékes 

írásmód általánosítása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kör (torta, pizza) és téglalap (tábla 

csokoládé) egyenlő részekre darabolása, 

adott törtnek megfelelő rész színezése; 

színezett részhez törtszám megfeleltetése 

Törtek szemléltetése papírhajtogatással, 

színes rúd modellel 

Adott törtrészek ábrázolása tányérmodellel (2 

különböző színű papírtányért egy sugár 

mentén bevágva összecsúsztatunk; az egyik 

tányéron például 12 egyenlő részt jelző 

beosztások vannak) 

Törtek összehasonlítása, például két egyenlő 

nagyságú és alakú téglalap közül az egyik 4, 

a másik 3 egyenlő részre osztása; az elsőben 

a 3 negyed, a másodikban a 2 harmad 

színezése 

A téglalapon kívül más alakzatok színezése, 

modellek alkalmazása 

Egyenlő és különböző törtek előállítása, 

A törtek kétféle értelmezése. A törttel 

kapcsolatos elnevezések használata.  

Közönséges tört, vegyes szám.  

Felismerés szöveges környezetben. 

Mennyiségek törtrésze.  

A törttel kapcsolatos elnevezések használata.  

Törtek egyszerűsítése, bővítése.  

Az egyszerűsítés és a bővítés tudatos 

alkalmazása. Az oszthatóságról tanultak 

alkalmazása.  

Törtek ábrázolása a számegyenesen. Törtek 

összehasonlítása.  

Törtek egyszerűsítése és bővítése, nagyság 

szerinti összehasonlításuk.  

A tizedestörtek egyszerűsítése és bővítése.  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

összehasonlítása: játék az makaó-jellegű 

kártyajáték szabályai szerint a törtek, 

törtrészek különböző alakjaival 

A helyiérték-táblázat bővítése; a „tökéletes 

pénztárgép” „apró” címletekkel való 

kiegészítése (euró, eurócent) 

Törtek szemléltetése és összehasonlítása 

párhuzamos számegyeneseken 

Kör- és téglalapmodell, tányérmodell, színes 

rúd modell alkalmazása alapműveletek 

értelmezésére 

„21-ezés” dominókkal: minden csoport kap 

egy kupac lefordított dominót; sorban 

húzunk, bármikor megállhatunk; a húzott 

dominót tetszőlegesen fordíthatjuk, egyik 

oldala a tört számlálója, másik a nevezője; a 

húzott és megfelelően fordított törteket 

összeadjuk; akinek az összege 2-nél több, 

kiesik; az győz, aki legjobban megközelíti a 

2-t 

A műveleti sorrend és a zárójelezési 

szabályok alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a számokat tartalmazó, 

csoportonként más-más zárójeles és zárójel 

nélküli műveletsorok elvégzése, majd az 

egyes csoportok eredményeinek 

összehasonlítása 

Adott szöveges feladathoz többféle 

műveletsor megadása, ezek közül a 

megfelelő kiválasztása  

Adott szöveges feladathoz megfelelő 

műveletsor megalkotása  

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának 

segítése a „tökéletes pénztárgép” működési 

elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, 

kivonáshoz 

A tizedes törttel való osztás bemutatása és 

megtapasztalása mértékegység-átváltás 

segítségével 

A műveleti sorrend és a zárójelezési 

szabályok alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a számokat tartalmazó, 

csoportonként más-más zárójeles és zárójel 

nélküli műveletsorok elvégzése, majd az 

egyes csoportok eredményeinek 

összehasonlítása 

Törtek összeadása, kivonása.  

Közös nevező keresése.  

Tizedestörtek összeadása, kivonása.  

Tört szorzása törttel, tört osztása törttel.  

A reciprok fogalma.  

Szorzás, osztás tizedestört alakú számmal.  

A természetes számokra tanult algoritmusok 

általánosítása.  

Műveleti tulajdonságok, helyes műveleti 

sorrend, zárójelek használata.  

Műveletek eredményeinek előzetes becslése, 

ellenőrzése, kerekítése.  

A tanultak alkalmazása szöveges feladatok 

megoldásában.  
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Adott szöveges feladathoz többféle 

műveletsor megadása, ezek közül a 

megfelelő kiválasztása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő 

műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

„Nem hiszem” páros játék tizedes törtekkel 

 A racionális szám fogalma: Negatív törtek 

értelmezése, ábrázolásuk szám-egyenesen.  

Számolás negatív törtekkel és negatív 

tizedestörtekkel.  

Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek.  

Fogalmak 

Tört, számláló, nevező, közös nevező, reciprok, tizedestört, közönséges 

tört, véges és végtelen szakaszos tizedestört, racionális szám, egyszerűsítés, 

bővítés.  
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Számtan, algebra 

Arányos következtetések, százalékszámítás 

Egyszerű szöveges feladatok 

 12 óra 

10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Egyszerű szöveges feladatok megoldása: a szöveg értelmezése, adatok 

kigyűjtése, megoldási terv készítése, becslés, ellenőrzés, az eredmény 

realitásának vizsgálata. 

Jelek, szimbólumok használata összefüggések leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Arányos osztás. Arányos következtetések. Egyenes és fordított 

arányosság felismerése. Törtrész, százalékérték meghatározása. Betűk 

használata összefüggések leírására.  

Egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása: próbálgatás, 

következtetés, lebontogatás, mérlegelv - ismerkedés a megoldási 

módszerekkel. Szövegértés fejlesztése – szöveges feladatok megoldása.  
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Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése 

például vásárlás, parkettázás, mérés esetén 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése 

különböző alkalmi (például a ceruza hossza), 

objektív (például színes rúd) és 

szabványmértékegységekkel 

Annak megtapasztalása, hogy adott 

egységgel mérve a kisebb mennyiséghez 

Két szám aránya.  

Az arány fogalma – mindennapi életből vett 

példákon keresztül.  

Arányos osztás.  

Szöveges feladatok mennyiségek adott 

arányban való felosztására.  

Egyenes arányosság. Fordított arányosság.  
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kevesebb, a nagyobb mennyiséghez több 

egység szükséges 

A mérőszám változásának megfigyelése 

adott mennyiség különböző 

mértékegységekkel való mérése esetén 

Táblázatok, grafikonok elemzése arányosság 

szempontjából. .  

A mindennapi életben felmerülő, egyszerű 

arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel.  

Törtrész előállításának megmutatása konkrét 

modelleken, például a ⅔ rész kiszámításakor 

először 3 egyenlő részre osztás az ⅓ rész 

kiszámításához, majd 2-vel szorzás 

Fogyasztási cikkek címkéin, reklámokban, 

társadalomismereti és természetismereti 

tanulmányokban előforduló százalékos 

adatok értelmezése 

Törtrész, egészrész.  

A törtrész kiszámítása következtetéssel és 

törtek használatával.  

Az egészrész meghatározása.  

Százalékszámítás: Százalékérték, 

százalékalap, százalékláb.  

Százalékszámítás arányos következtetéssel.  

 Egyenlet, azonosság. 

Alaphalmaz, megoldás (gyök), 

megoldáshalmaz, ellenőrzés.  

Mérlegelv.  

Az összefüggések megértése.  

Alaphalmaz felismerése.  

Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek 

megoldása próbálgatással, lebontogatással, 

következtetéssel, mérlegelvvel.  

A megoldás ábrázolása számegyenesen.  

Szövegértés, a nyelv logikai elemeinek 

helyes használata. A kapott eredmény 

értékelése, ellenőrzése.  

„Gondoltam egy számot” játék: a tanár 

néhány műveletből álló műveletsorral 

számoltatja a gyerekeket az általuk gondolt 

számmal; a tanulók megmondják a kapott 

végeredményt, és a tanár „kitalálja” a 

gondolt számot; a tanár többféle algoritmus 

után felajánlja a szerepcserét 

Törtrészek összehasonlítását tartalmazó 

szöveges feladatokban a törtrészek 

szemléltetése szakaszokkal 

Szöveges feladatok.  

Adatok meghatározása, terv készítése, 

becslés, egyenlet, megoldás, válasz, 

ellenőrzés.  

Az ismeretlen mennyiség jelölésére 

kezdetben jelet, majd betűt használhatunk.  

A megoldást segítése ábrával.  

Önellenőrzés igénye és képessége.  

Matematikatörténet: Pólya György.  

Fogalmak 

Arány, arányos osztás, egyenes arányosság, fordított arányosság, törtrész, 

százalék: százalékérték, százalékalap, száza-lékláb. Egyenlet, azonosság,  

alaphalmaz, megoldás, igazsághalmaz (megoldáshalmaz), mérlegelv.  
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Sorozatok, függvények 

A függvény fogalmának előkészítése 

Sorozatok 

 5 óra 

4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Szabályfelismerés, szabálykövetés. Összefüggések keresése. 

Összetartozó számpárok ábrázolása Descartes-féle derék-szögű 

koordináta-rendszerben. Egyszerű grafikonok értelmezése, 

megrajzolása. 

A szabály megfogalmazása egyszerű formában. A hiányzó tagok 

pótlása adott vagy felismert szabály alapján. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése, táblázatban adott 

adatok értelmezése. Arányossági következtetések. Egyenes arányosság. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos 

használata. Függvényszemlélet előkészítése. 

Probléma felismerése. Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. 

Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének fejlesztése. 
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A tanár által megkezdett sorozat minél több 

szabályának gyűjtése csoportmunkában 

Páros munkában saját szabály alkotása és 

felismertetése a társsal 

A párok szabályainak megbeszélése, 

érdekességek megfigyelése 

Példák konkrét sorozatokra.  

Sorozatok folytatása adott szabály szerint.  

Szabálykövetés, szabályfelismerés.  

A tanár által adott megfeleltetés szabályának 

felismerése  

Páros munkában saját szabály alkotása és 

felismertetése a társsal 

A párok szabályainak megbeszélése, 

érdekességek megfigyelése 

Mozijegy, színházjegy adatainak 

értelmezése; saját útvonal berajzolása 

térképre; torpedó játék, kültéri tájékozódási 

verseny 

„Telefonos” játék párban vagy csoportban: 

az egyik játékos elkészít egy rajzot a 

koordináta-rendszerben úgy, hogy más ne 

láthassa; ezután az ábra néhány pontjának 

koordinátáit közli a többiekkel, ami alapján 

nekik is ugyanazt kell létrehozniuk 

A Descartes-féle derékszögű 

koordinátarendszer, grafikonok.  

Összetartozó adatok táblázatba rendezése. 

Táblázat hiányzó elemeinek pótlása ismert 

vagy felismert szabály alapján, ábrázolásuk 

grafikonon. Egyszerű grafikonok 

értelmezése.  

Egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszögű 

koordináta-rendszerben.  

Az egyenes arányosság függvény grafikonja 

(előkészítő jelleggel).  

Egyenes arányosság gyakorlati feladatainak 

adataiból grafikon készítése 

„Nem hiszem” páros játék: különböző 

grafikonok közül az egyenes arányosság 

grafikonjának kiválasztása 

Az egyenes arányosság függvény, fordított 

arányosság függvény vizsgálata, grafikonja.  

Gyakorlati példák elsőfokú függvényekre.  

Fogalmak Sorozat, egyenes arányosság, fordított arányosság, grafikon.  
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Geometria 

Mérés, mértékegység 

Síkbeli alakzatok 

Transzformációk, szerkesztések 

Térgeometria 

 

8 óra 

10 óra 

10 óra 

6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Pont, egyenes, görbe vonalak szemléletes fogalma. Párhuzamos és 

metsző egyenesek. Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög felismerése, 

jellemzőik, előállításuk másolással, hajtogatással, nyírással, derékszögű 

vonalzó segítségével. Körvonal és körlap. Kocka, téglatest, gömb 

felismerése a mindennapi életben. 

Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel. Tükrös alakzatok felismerése 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak 

vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása. Körző, 

vonalzó, szögmérő használata, szerkesztés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

Sokszögek belső és külső szögeinek mérése, szögek összegének 

meghatározása. Kör vizsgálata. 

Szimmetria felismerése a természetben, építészetben, művészetben. A 

tengelyes tükrözés végrehajtása. Szerkesztés. Alakzatok csoportosítása 

tengelyes szimmetria szempontjából. 
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Osztályterem, iskola, iskola környékének 

megfigyelése geometriai szempontból (a 

testek kiválasztása) 

Téglatest- és kockamodell tulajdonságainak 

gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása; a 

tapasztalatok irányított összegzése 

Készletből adott szempontnak megfelelő 

elemek válogatása 

Építés dobozokból, színes rudakból, kis 

kockákból (kockacukor) feltételek alapján; 

lapok, élek, csúcsok, nézetek, hálók 

megfigyelése 

Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók 

készítése; az alkotások összehasonlítása, 

megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 

Zsinóros térgeometriai modellek használata 

A tér elemei: pont, vonal, egyenes, 

félegyenes, szakasz, sík, test (él, csúcs, lap), 

felület. Test, csúcs, él, lap. Testek 

szemléltetése.  

Merőleges egyenesek. Párhuzamos 

egyenesek.  

Eszközeink használata. Körző, vonalzók 

helyes használata, két vonalzóval 

párhuzamosok, merőlegesek rajzolása, 

alapszerkesztések.  

A környezetünkben lévő tárgyakon ismerjük 

fel a vizsgált geometriai fogalmakat.  

Alakzatok kölcsönös helyzetének vizsgálata. 

Párhuzamosság, merőlegesség. 

Ponthalmazok távolsága.  

Két pont, pont és egyenes, távolsága.  

Két egyenes távolsága.  

Kitérő egyenesek.  

Matematikatörténet: Eukleidész, Bolyai 

Farkas és Bolyai János.  

A fogalmak felismerése környezetünk 

tárgyain.  

Díszítőminták szerkesztése körzővel. 

Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok: 

körvonal, körlap.  
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Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő. Körív, 

körcikk, körszelet.  

  

Téglalap, négyzet szerkesztése. Két ponttól egyenlő távolságra levő pontok. 

Szakaszfelező merőleges.  

Adott egyenesre merőleges szerkesztése. 

Adott egyenessel párhuzamos egyenes 

szerkesztése.  

A szerkesztési feladatok megoldásának a 

lépései (Pólya nyomán).  

Szívószál-modellel szögtartományok 

kijelölése 

Könyv, füzet, ajtó nyitásával létrehozott 

szögtartományok megfigyelése; szögmérő 

használata 

A szög. A szög jelölése, betűzése, görög 

betűk. Szögek fajtái.  

Nullszög, hegyesszög, derékszög, 

tompaszög, egyenesszög, homorú-szög, 

teljesszög.  

Szögmérés szögmérővel; fok, szögperc, 

szögmásodperc.  

Szögmásolás, szögfelezés.  

Nevezetes szögek szerkesztése. (Például: 

60°, 30°, 90°, 45°, 120°.) 

 A sokszög szemléletes fogalma. 

Tulajdonságaik vizsgálata: átlók száma 

(általános összefüggés megkeresése), 

konvexitás.  

Papírból készült sokszögek átdarabolásának 

bemutatása, majd egyéni kipróbálás és a saját 

megoldások összehasonlítása 

Háromszögek szerkesztése.  

Háromszögek: csúcs, belső szög, külső szög.  

A belső szögek összegének, a külső szög és a 

belső szögek közti kapcsolatnak megsejtése, 

parkettázással, hajtogatással, szögmásolással, 

méréssel.  

Háromszögek szögeinek meghatározása 

méréssel.  

Hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű 

háromszög.  

Ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza 

számítási feladatokban. 

Egyenlőszárú háromszög, egyenlő oldalú 

háromszög.  

Háromszög-egyenlőtlenség.  

Az alakzatok előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, tulajdonságaiknak 

kiemelése, összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés, osztályokba sorolás 

különféle tulajdonságok szerint.  

Speciális négyszögek ismerete: négyzet, 

téglalap, trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, 

rombusz, deltoid.  

A négyszög (sokszög) belső és külső 

szögeinek összege.  

Speciális négyszögek szerkesztése.  

 A síktükör képalkotása.  
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A tengelyes tükrözés.  

Szimmetrikus ábrák, alakzatok készítése.  

A tükörkép szerkesztése.  

Tükrözés körzővel, vonalzóval.  

Tükrözés koordináta-rendszerben.  

A tengelyes tükrözés tulajdonságai. Pont, 

egyenes, szög, háromszög, kör képe, 

irányításváltás.  

Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, 

tó, épület egybevágó részeinek keresése, 

tengelyesen szimmetrikus alakzatok 

kiválasztása 

Tengelyes tükrözésen alapuló szerkesztések 

elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű 

vonalzó) 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok 

felismerése, tulajdonságainak 

megfogalmazása a szemlélet alapján.  

Kör.  

Egyenlő szárú és egyenlő oldalú 

háromszögek, tulajdonságai.  

Szerkesztési feladatok az egyenlőszárú 

háromszög tulajdonságai alapján.  

Tengelyesen szimmetrikus négyszögek: 

deltoid, rombusz, húrtrapéz, téglalap, 

négyzet.  

A kapcsolatok szemléltetése halmazábrával.  

Szabályos sokszögek.  

Fogalmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík. Egyenesek kölcsönös helyzete 

(metsző, merőleges, párhuzamos, kitérő); sík és egyenes, két sík kölcsönös 

helyzete. Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező.  

Síkidom, sokszög. Háromszög, hegyesszögű, tompaszögű, derékszögű 

háromszög; egyenlő szárú, egyenlő oldalú háromszög. Négyszög, téglalap, 

négyzet, trapéz, paralelogramma, rombusz.  

Kör (körvonal, körlap, körív, körcikk, körszelet), átmérő, sugár, érintő.  

Szögtartomány, szögfajták (nullszög, hegyesszög, derékszög, tompaszög, 

egyenesszög, homorúszög, tompaszög). Kerület, terület, a terület 

mértékegységei.  

Test, csúcs, él, lap. Gömb. Téglatest, kocka felszíne, hálója, térfogata.  

 

NAT témakör 

Statisztika, valószínűség 

Leíró statisztika 

Valószínűség számítás 

  

5 óra 

5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, oszlopdiagram leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. 

„Biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos”. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A statisztika szerepének felismerése. 

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, 

elemzőképesség fejlesztése.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok 

ábrázolása és elemzése csoportmunkában 

Valószínűségi játékok és kísérletek 

dobókockák, pénzérmék segítségével.  

Biztos esemény, lehetetlen esemény. Esélyek 

mérlegelése.  

Adatok tervszerű gyűjtése.  

Játék dobókockákkal, dobótestekkel, 

pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba 

helyezett színes golyókkal 

Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.  

Egyszerű diagramok (oszlopdiagramok, 

vonaldiagramok, kördiagramok), 

értelmezése, készítése. Táblázatok olvasása, 

készítése.  

Fogalmak Adat, grafikon, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény.  

 

  



 

7. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

144 óra 

Gondolkodási módszerek 

Halmazok, számhalmazok 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

12 óra 

6 óra 

6 óra 

Számelmélet, algebra 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 

Arány, százalékszámítás 

Szöveges feladatok előkészítése 

Szöveges feladatok megoldása 

60 óra 

15 óra 

15 óra 

15 óra 

15 óra 

Függvények, az analízis elemei 

A függvény fogalmának előkészítése 

12 óra 

 

Geometria 

Síkbeli alakzatok 

Transzformációk, szerkesztések 

Térgeometria 

34 óra 

10 óra 

12 óra 

12 óra 

Statisztika, valószínűség 

Leíró statisztika 

Valószínűség 

12 óra 

6 óra 

6 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre, számonkérésre szánt  14 óra 

 

NAT témakör 

Gondolkodási módszerek 

Halmazok, számhalmazok 

Matematikai logika, kombinatorika gráfok 

 

6 óra  

6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része, egyesítése. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. 

Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és 

alkalmazása.  

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű 

használata, halmazszemlélet fejlesztése. 

A hétköznapi beszédben használt logikai elemek felismerése, helyes 

használata. Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a 

matematikai szaknyelv pontos használata. Szövegértés, gondolataink 

lefordítása a matematika nyelvére. Saját gondolatok megértetésére való 

törekvés (szóbeli érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, 

kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. Fogalmak egymáshoz való 

viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának 

fejlesztése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Konkrét elemek válogatása több adott 

tulajdonság szerint 

Egy konkrét válogatás szempontjainak 

felfedeztetése 

Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű 

részhalmazok képzése 

Legfeljebb 4 elemű halmaz esetén az összes 

részhalmaz előállítása 

Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra, 

például A={paralelogrammák} halmaz 

részhalmaza B={rombuszok}, nem 

részhalmaza C={deltoidok} 

Konkrét elemek szétválogatása adott 

tulajdonság és a tagadása szerint, például az 

osztály tanulói közül az iskolától legfeljebb 1 

km-re élők és a távolabb lakók 

Konkrét elemek két-három tulajdonság 

szerinti válogatása során a mindegyik 

tulajdonsággal rendelkező elemek, a 

pontosan egy tulajdonsággal, a pontosan két 

tulajdonsággal és az egyetlen tulajdonsággal 

sem rendelkező elemek elhelyezése a 

halmazábrán 

A legalább egy tulajdonsággal rendelkező 

elemek felsorolása 

Csoportmunkában különböző közönséges 

törtek átírása úgy, hogy minden lehetséges 

tizedes tört típus alakja előforduljon; a 

tapasztalatok megbeszélése, irányított 

összegzése 

Játék makaó-jellegű kártyajátékkal: törtek 

különböző alakjainak keresése 

A halmazokról korábban tanultak eszköz 

jellegű alkalmazása a matematika különböző 

témaköreiben. Két véges halmaz uniója, 

különbsége, metszete. Részhalmaz elemeinek 

kiválasztása.  

Csoportosítás, válogatás különböző 

szempontok szerint.  

Számhalmazok és ponthalmazok használata, 

a halmazműveletek alkalmazása.  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

„Bírósági tárgyalás” játék 

„Einstein-fejtörő” típusú játék 

„Rontó” játék 

NIM játék; táblás játékok 

Logikai állítások és azok tagadása. Az „és”, 

„vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”, 

„minden” („bármely”), „legalább”, 

legfeljebb” kifejezések használata. Egyszerű 

(„minden”, „van olyan” típusú) állítások 

igazolása, cáfolata konkrét példák kapcsán.  

Definíció, tétel kimondása.  

Matematikai bizonyítások. A bizonyítás 

igénye és módszerei a matematikában.  

A lényeges és lényegtelen 

megkülönböztetése.  

Kulturált érvelés a csoportmunkában.  

A gondolatok pontos szóbeli és írásbeli 

megfogalmazása.  

Az osztályteremben néhány tanuló 

feltételekkel vagy anélkül való 

elhelyezkedési lehetőségeinek lejátszása, 

összeszámlálása kör mentén, fal mellett 

Golyók sorba rendezése (lehetnek köztük 

egyformák is) 

A gyakorlati élethez és a társtudományokhoz 

kapcsolódó szöveges feladatok megoldása. 

Matematikai játékok, játékos feladatok.  

Szövegelemzés, értelmezés, lefordítás a 

matematika nyelvére. Ellenőrzés, 

önellenőrzés iránti igény erősödése. Igényes 

grafikus és verbális kommunikáció.  

A lényeges és lényegtelen 

megkülönböztetése.  

Ábrák színezése, színezési lehetőségek 

összeszámlálása 

Lehetséges útvonalak összeszámlálása 

Fagylalt vásárlása kehelybe vagy tölcsérbe 

Számkártyás feladatok megoldása 

Gráfok alkalmazása kézfogások, 

köszöntések, körmérkőzések (visszavágóval 

vagy anélkül), családfák, ismeretségek 

szemléltetésére, különböző feltételek szerinti 

esetszétválasztás áttekintésére 

Logikai készlet épülésének szemléltetése 

gráffal 

Kombinatorikus módszerek eszközszerű 

alkalmazása (fadiagram, táblázatok 

készítése).  

Sorbarendezési feladatok. Kiválasztási 

feladatok.  

Szemléltetés gráfokkal.  

A korábban megismert módszerek, stratégiák 

alkalmazása: szisztematikus próbálkozás, 

esetek rendszerezése gráffal is.  

Fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. Igaz, hamis, 

nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen. A nyelv 

logikai elemei (nem, és, vagy, ha …, akkor …, mindig, van olyan, 

legalább, legfeljebb).  

 

 



 

NAT témakör 
Számelmélet, algebra 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 
 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Racionális számkör (természetes számok, egész számok, racionális 

számok). Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. Ellentett, abszolút 

érték, reciprok. Alapműveletek racionális számokkal írásban. A 

zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 

kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 

A százalékszámítás alapjai. A mindennapi életben felmerülő egy-szerű 

arányossági feladatok megoldása következtetéssel arányosság. 

Szöveges feladatok megoldása. Mérés, mérték-egységek használata, 

átváltás egyszerű esetekben. 

Osztó, többszörös felismerése, meghatározása. Oszthatósági szabályok. 

Prímszám, összetett szám, prímtényezős fel-bontás. Közös osztók, 

közös többszörösök felismerése, alkalmazásuk törtekkel végzett 

műveletekben. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. A 

mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal, a számok értelmezése a 

valóság mennyiségeivel. A matematikai ismeretek és a mindennapi élet 

történései közötti kapcsolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott 

helyzethez, történéshez matematikai modellek választása, keresése, 

készítése, értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai 

modellek értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat 

alkotásával. A számfogalom elmélyítése: a számegyenes – a valós 

számok. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és 

többszöröseik, törtrészeik képzeletben való felidézése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 

kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 

tervezése, szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való 

felelősségvállalás erősítése. 

Periodikus jelenségek megfigyelése. Prímtényezős felbontás, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös magadása 

hatványok segítségével. Alkalmazásuk törtek egyszerűsítésében, közös 

nevezőre hozásában. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 A racionális szám fogalmának elmélyítése.  

A természetes, egész és racionális számok 

halmazának kapcsolata.  

A racionális számok tizedestört alakja 

(véges, végtelen tizedestörtek), példák nem 

racionális számra (végtelen, nem szakaszos 

tizedes törtek).  

Összevonás gyakorlása a racionális számok 

halmazában.  

Műveletek racionális számkörben írásban és 

számológéppel. Az eredmény helyes és 

értelmes kerekítése. Eredmények becslése, 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szorzás és osztás gyakorlása a racionális 

számok halmazában.  

A zárójelek használata, műveletek sorrendje.  

Műveletek tulajdonságainak felismerése és 

alkalmazása. 

ellenőrzése. A zárójel és a műveleti sorrend 

biztos alkalmazása a hatványozás 

figyelembevételével 

A negatív szám és a racionális szám 

Számolás 2, 3, 5, 10 hatványaival – a 

hatványozás azonosságainak „felfedezése”. 

Azonos alapú hatványok szorzata, 

hányadosa.  

Szorzat, hányados hatványozása. Hatvány 

hatványozása.  

Hatványozás. A hatvány jelölése: alap, 

kitevő, hatványérték.  

Hatványozás azonosságai.  

A 0 kitevőjű hatvány.  

10 természetes szám kitevőjű hatványai.  

Kerekítés, pontosság. A mennyiségek 

nagyságrendjének becslése.  

 Osztó, többszörös. Oszthatósági szabályok. 

Számolás a maradékokkal.  

Összetett oszthatósági szabályok: pl. 6-tal, 

12-vel.  

Eratoszthenészi szita alkalmazása prímek 

keresésére 

Prímtényezős felbontás kirakása színes 

rudakkal 

Prímtényezős felbontás algoritmusának 

megmutatása 

„Bumm” játék a közös többszörösök 

felismerésére 

Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös meghatározása prímtényezőkkel 

Legnagyobb közös osztó alkalmazása törtek 

egyszerűsítésére 

Legkisebb közös többszörös alkalmazása 

közös nevező meghatározására 

Négyzet kirakása kisebb egybevágó 

négyzetekkel Négyzet területéből a négyzet 

oldalának meghatározása, ha a terület 

mérőszáma négyzetszám. 

Prímszám, összetett szám, prímtényezős 

felbontás.  

A prímtényezős felbontást hatványok 

segítségével adjuk meg.  

Számelméleti alapú játékok.  

Matematikatörténet: Eukleidész, 

Eratoszthenész, Püthagorasz.  

Érdekességek a prímszámok köréből 

(végtelen sok prímszám van, ikerprímsejtés, 

barátságos számok fogalma és története).  

Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös, relatív prímek.  

A legnagyobb közös osztó, a legkisebb közös 

többszörös meghatározása. Felhasználás 

törtek egyszerűsítése, közös nevezőre hozása 

során.  

Fogalmak 

Racionális szám, hatványalap, kitevő, négyzetgyök, valós szám. Osztó, 

maradék, többszörös, prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, 

legkisebb közös többszörös, relatív prím.   

 

 



 

NAT témakör 
Számelmélet, algebra 

Arányosság, százalékszámítás 
 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A százalékszámítás alapjai. A mindennapi életben felmerülő egy-szerű 

arányossági feladatok megoldása következtetéssel arányosság. 

Szöveges feladatok megoldása. Mérés, mérték-egységek használata, 

átváltás egyszerű esetekben. 

Egyenes arányosság és fordított arányosság felismerése. Feladatok 

megoldása következtetéssel. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Százalékszámítással kapcsolatos feladatok megoldása. Pénzügyi 

ismeretei gyarapítása, hitel, kamat, áfa, bruttó, nettó bér. Árváltozások. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Százalékszámításhoz, arányossághoz 

kapcsolódó példák gyűjtése 

reklámújságokból, banki ajánlatokból, más 

tantárgyak tankönyvi témáiból; a hozott 

példák, problémák feldolgozása és 

bemutatása csoportmunkában; a 

tapasztalatok irányított összegzése 

Projektmunka, például összejövetel, 

jótékonysági süteményvásár, 

osztálykirándulás költségvetésének tervezése 

Az alap, a százalékérték és a százalékláb 

fogalmának ismerete, értelmezése, 

kiszámításuk következtetéssel, a megfelelő 

összefüggések alkalmazásával.  

A mindennapjainkhoz köthető 

százalékszámítási feladatok.  

Feladatok az árképzés: árleszállítás, 

áremelés, áfa, betétkamat, kamatos kamat, 

hitelkamat, bruttó bér, nettó bér stb. . 

Fogalmak 
arány, százalék (alap, a százalékérték és a százalékláb), kamat, kamatos 

kamat.  

 

NAT témakör 

Számelmélet, algebra 

Szöveges feladatok előkészítése 

Szöveges feladatok 

 15 óra 

15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Jelek, szimbólumok és betűk használata a beszédben és a matematikai 

szövegekben található összefüggések leírására. 

Egyszerű egyismeretlenes egyenletek megoldása. A megoldás 

ábrázolása számegyenesen. A módszerek alkalmazása egyszerű 

szöveges feladatokban. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Szövegértés fejlesztése, betűk, képletek használata. 

A műveleti tulajdonságok alkalmazása algebrai kifejezésekre. 

A probléma megfogalmazása a matematika nyelvén. Az alaphalmaz 

megadása. Algebrai átalakítások használata a megoldás során. Ábra, 

rajz, táblázat alkalmazása az összefüggések szemléltetésére. Az 

ellenőrzés és becslés igénye - önellenőrzés fejlesztése. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Adott problémához többféle, ismeretlent 

tartalmazó műveletsor megadása, ezek közül 

a megfelelő kiválasztása  

Adott problémához megfelelő, betűt 

tartalmazó műveletsor megalkotása 

Adott, ismeretlent tartalmazó műveletsorhoz 

szöveges feladat írása 

Az algebrai egész kifejezés fogalma; változó, 

együttható.  

Egytagú, többtagú, egynemű, különnemű 

kifejezés fogalma. Helyettesítési érték 

kiszámítása. Algebrai egész- és 

törtkifejezések.  

Összefüggések leírása algebrai 

kifejezésekkel – példák a hétköznapi életből 

és a matematika területéről. Egyszerű 

szimbólumok megértése és alkalmazása a 

matematikában. Betűk használata szöveges 

feladatok általánosításánál. Képletek 

értelmezése.  

„Dominó”, „triminó” játékkal az eredeti 

kifejezés és az átalakított kifejezés párba 

állítása 

„Gondoltam egy számot” játék: a tanár 

néhány műveletből álló műveletsorral 

számoltatja a gyerekeket az általuk gondolt 

számmal. A tanulók megmondják a kapott 

végeredményt, és a tanár „kitalálja” a 

gondolt számot. A tanár többféle algoritmus 

után felajánlja a szerepcserét. A fejben 

alkalmazott lebontogatási stratégia felfedése 

és formális leírása 

Egynemű kifejezések összevonása. Egytagú 

és többtagú algebrai egész kifejezések 

szorzása racionális számmal, egytagú egész 

kifejezéssel.  

Változók, együtthatók felismerése.  

Többtagú kifejezés szorzattá alakítása 

kiemeléssel, osztása egytagú ki-fejezéssel.  

Matematikatörténet: az algebra kezdetei, az 

arab matematika. Kutatómunka könyvtár, 

internet használattal.  

Mérlegelv bevezetése kétkarú mérleg 

alkalmazásával 

Elsőfokú, illetve elsőfokúra visszavezethető 

egyismeretlenes egyenletek algebrai 

megoldása. Mérlegelv alkalmazása. 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz.  

Azonosság.  

Szöveges feladatok megoldása 

csoportmunkában „feladatküldéssel”, 

„szakértői mozaik” alkalmazásával 

Gyűjtőmunka, csoportmunka, projekt 

készítése pénzügyi tudatosság területét érintő 

témák feldolgozására, például a háztartások 

bevételei és kiadásai: munkabér, bruttó bér, 

nettó bér, adó, kamat, társadalmi jövedelem 

(családi pótlék, nyugdíj), ösztöndíj, hitel; 

A költségvetés tervezése: háztartási napló, 

pénzügyi tervezés, egyensúly, többlet, hiány; 

Egy tizenéves pénztárcája: zsebpénz, 

diákmunka, alkalmi jövedelmek, kimutatás a 

pénzmozgásokról, saját pénzügyi célok, 

tervek; korszerű pénzkezelés: bankszámla, 

bankkártyaválasztás, megtakarítások 

Szöveges feladatok megoldása egyenlettel. 

Számok, mennyiségek közötti összefüggések 

felírása egyenlettel. A megoldás folyamata: 

adatok lejegyzése, megoldási terv, becslés, 

ellenőrzés.  

A matematikából és a mindennapi életből 

vett egyszerű szöveges feladatok megoldása 

a tanult matematikai módszerek 

használatával. Ellenőrzés.  

Egyszerű matematikai problémát tartalmazó 

hosszabb szövegek feldolgozása. Feladatok 

például a környezetvédelem, az egészséges 

életmód, a vásárlások, a család jövedelmének 

ésszerű felhasználása köréből. 
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Fogalmak 

Algebrai egész kifejezés, változó, együttható, helyettesítési érték, 

egynemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. Kiemelés. Egytagú, 

többtagú kifejezés. 

Egyenlet, változó, alaphalmaz, megoldáshalmaz, azonosság, mérlegelv, 

ellenőrzés.   

 

NAT témakör 
Függvények, az analízis elemei 

Függvények előkészítése 
 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. Egyszerű 

grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszögű 

koordináta-rendszerben. Egyenes arányos mennyiségek. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Függvények megadása, jellemzése. Néhány függvénytípus 

megfigyelése, használata. Függvények ábrázolása értéktáblázat 

használatával. A mindennapi életből vett kapcsolatok leírása 

függvényekkel. Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai 

modellek ismerete, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, 

függvények, függvényábrázolás). 
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A tanár által adott megfeleltetés szabályának 

felismerése 

Páros munkában saját szabály alkotása és 

felismertetése a társsal 

A megfeleltetések szabályainak 

megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

Két halmaz közötti hozzárendelések 

megjelenítése konkrét esetekben.  

Táblázat, grafikon használata.  

Példák egyértelmű, többértelmű 

hozzárendelésekre.  

Függvények értelmezése.  

Az alapfogalmak felismerése, alkalmazása 

gyakorlati problémákban.  

Függvényvizsgálat (értékkészlet, zérushely, 

monotonitás, szélsőérték).  

Időben lejátszódó valós folyamatok elemzése 

a grafikon alapján. 

Grafikonok gyűjtése reklámújságokból, 

banki ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi 

témáiból; a hozott grafikonok jellemzése és 

bemutatása (plakát készítése) 

csoportmunkában; a tapasztalatok irányított 

összegzése 

Az egyenes arányosság függvény grafikonja.  

Lineáris függvények. A lineáris függvény 

grafikonja. Lineáris függvények jellemzése 

konkrét példák alapján: növekedés, fogyás.  

Elsőfokú függvény, nulladfokú függvény.  

A lineáris függvény meredeksége.  

Modellek alkotása: lineáris kapcsolatok 

felfedeztetése.  

Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek 

grafikus megoldása. 
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Az egyenes és fordított arányosság mint 

speciális megfeleltetés bemutatása, az 

összetartozó értékpárok grafikus ábrázolása 

Fordított arányosság: 𝑥 →
𝑎

𝑥
; (𝑎 ≠ 0; 𝑥 ≠ 0) 

Különböző grafikonok közül az egyenes és a 

fordított arányosság grafikonjának 

kiválasztása 

Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése: 

szöveggel vagy matematikai alakban 

megadott szabály grafikus megjelenítése 

értéktáblázat segítségével.  

Fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, alaphalmaz, képhalmaz, független változó, 

függvényérték, értelmezési tartomány, értékkészlet. Egyenes arányosság. 

Lineáris függvény, elsőfokú függvény, nulladfokú függvény. Lineáris 

függvény grafikonja, meredekség, növekedés, fogyás. Sorozat. Fordított 

arányosság.  

 

NAT témakör 

Geometria 

Síkbeli alakzatok 

Transzformációk, szerkesztések 

  

10 óra 

12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

Háromszög-egyenlőtlenség. 

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek 

(trapéz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Szakaszfelezés, 

szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése. Nevezetes szögek szerkesztése. Szerkesztési eszközök 

használata. A téglalap és a deltoid kerületének és területének 

kiszámítása. 

Egybevágó alakzatok. Tengelyesen szimmetrikus alakzatok; 

háromszögek, négyszögek, szabályos sokszögek, kör. Egyszerű 

alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése. Szerkesztési 

eszközök használata. Szimmetrikus ábrák rajzolása, szerkesztése, 

szimmetrikus alakzatok építése. 

Koordináta-rendszer, pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a 

leolvasása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Négyszögek csoportosítása különböző szempontok alapján. 

Rendszerező készség fejlesztése. Számítási feladatok elvégzése a 

geometria területéről – a lépések átgondolása, megtervezése. Az igény 

felkeltése az állítások megsejtésére, megfogalmazására, bizonyítására. 

A problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesztésnél: 

vázlatrajz, adatfel-vétel, a szerkesztés terve, a szerkesztés végrehajtása; 

igazolás, diszkusszió). 

Geometriai transzformációk megadása és elvégzése változatos 

szabállyal. A transzformációk tulajdonságainak felismerése. Az 

egybevágóság felismerése. A tengelyesen szimmetrikus alakzatok 

felismerése környezetünkben, esztétikai érzék fejlesztése. 
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 A síkidomokról, sokszögekről tanultak 

felelevenítése.  

Matematikatörténeti vonatkozások gyűjtése, 

tanulói kiselőadás tartása  

Derékszög kijelölése csomós kötéllel 

Pitagoraszi számhármasok keresése 

Háromszögelési probléma megoldása 

derékszögű háromszöggel az 

osztályteremben, az iskola épületében és a 

játszótéren 

Háromszögek csoportosítása oldalak, illetve 

szögek szerint. A háromszögek kerületének 

kiszámítása. A háromszögek magassága, 

magasságvonala. A korábban szemléletre 

támaszkodó sejtések bizonyítása: 

háromszög-egyenlőtlenség; 

a szögek közti kapcsolatok; 

szögek és oldalak közti kapcsolat.  

A geometriai transzformációkról tanultak 

alkalmazása.  

A háromszögek egybevágóságának esetei.  

Háromszögek szerkesztése.  

Nevezetes szögek szerkesztése: 15°, 45°, 

75°, 105°, 135°.  

Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek 

nyírása; a keletkező négyszögek 

csoportosítása; annak megfigyelése, hogy 

hogyan kell nyírni, hogy téglalapot kapjunk; 

téglalapból négyzet nyírása, négyzetből 

téglalap nyírása 

Papír négyszögek hajtogatásával, síktükör 

alkalmazásával szimmetriatulajdonságok 

megfigyelése; tulajdonságok gyűjtése páros 

munkában, a párok megoldásainak 

bemutatása; a tapasztalatok irányított 

összegzése, halmazábra készítése 

Négyszögeket tartalmazó készletekből adott 

szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

„Rontó” játék speciális négyszögekkel 

Papírból készült háromszögek, speciális 

négyszögek átdarabolásának megmutatása 

Négyszögek, belső és külső szögeik összege, 

kerületük. A speciális négyszögek, trapéz, 

deltoid, húrtrapéz, paralelogramma, speciális 

paralelogrammák definíciója, tulajdonságai.  

A középpontos és a tengelyes tükrözés 

tulajdonságainak felhasználása a 

tulajdonságok vizsgálatánál.  

Speciális négyszögek szerkesztése.  

Dinamikus geometriai szoftver használata 

Gyakorlati számolási feladatok megoldása, 

például papírsárkány készítéséhez szükséges 

papír területének becslése, számolása 

A sokszög területének szemléletes fogalma, 

téglalap, paralelogramma, deltoid, trapéz, 

háromszög területe. Szabályos sokszögek.  

Átdarabolás, kiegészítés. Eredmények 

becslése.  

A képletek értelmezése, alkalmazásuk a 

számításokban. A területképletből az 

ismeretlen adat kifejezése 

„Körjáték”: jelzésre labda gurítása húr 

mentén, átmérő mentén, sugár mentén 

A kör és részei. Sugár, átmérő, szelő, húr, 

érintő  

Ábrák másolása másolópapír (például 

sütőpapír) segítségével; a másolat síkban 

Pont-pont függvények. Geometriai 

transzformáció. Az egybevágóság 

szemléletes fogalma.  
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való pont körüli elfordítása 180°-kal; 

tulajdonságok megfigyelése 

Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, 

tó, épület középpontosan szimmetrikus 

alakzatainak kiválasztása 

Az egybevágósági transzformációk 

fogalmának megalapozása játékos példák és 

ellenpéldák segítségével.  

Az egybevágóság jelölése.  

Középpontos tükrözésen alapuló 

szerkesztések elvégzése saját eszközökkel 

(körző, egyélű vonalzó) 

Tengelyes tükrözés. Tengelyes szimmetria. A 

transzformáció tulajdonságainak felismerése. 

Irányításváltás. a tengelyes tükrözés nem 

síkmozgás.  

A tengelyes tükörkép megszerkesztése.  

Szerkesztési feladatok megoldása során 

dinamikus geometriai szoftver megismerése; 

az euklideszi szerkesztési lépések követése a 

szoftverrel 

Középpontos tükrözés. A transzformáció 

tulajdonságai. Egyszerű alakzatok 

középpontos tükörképének megszerkesztése.  

Középpontosan szimmetrikus alakzatok a 

síkban.  

Szimmetria stratégiával nyerhető játékok, 

például kerek asztalra poharak elhelyezése 

Tengelyes és középpontos szimmetria 

alkalmazása szerkesztésekben, 

bizonyításokban, fogalmak kialakításában, 

sokszögek csoportosításában.  

Szimmetrián alapuló játékok.  

 Kiegészítő anyag: Párhuzamos szárú szögek: 

egyállású szögek, társszögek, mellékszögek.  

Fordított állású szögek: 

csúcsszöge, váltószögek.  

Merőleges szárú szögek.  

A szögpárok felismerése. Szögmérés 

gyakorlása.  

A tanult transzformációk felhasználása a 

fogalmak kialakításánál.  

Fogalmak 

Háromszögek, négyszögek szögeire vonatkozó ismeretek. Háromszögek, 

négyszögek tulajdonságai. Speciális négyszögek fogalmai, terület, 

kerületszámításuk, kör és részei 

Geometriai transzformáció. Egybevágóság: tengelyes tükrözés, 

középpontos tükrözés. 

Tengelyes szimmetria, középpontos szimmetria. (Egyállású szög, 

mellékszög, váltószög, csúcsszög. ) 

 

 



 

NAT témakör 
Geometria 

Térgeometria 
 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Térelemek, kölcsönös helyzetük. Testek építése szemléltetése, csúcs, él, 

lap, átló fogalma. Testek felismerése a környezetünkben. A hosszúság, 

terület, térfogat mértékegységeinek ismerete. 

A téglatest, kocka fogalma, hálója. A téglatest felszínének és 

térfogatának a kiszámítása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A térelemekhez kapcsolódó fogalmak elmélyítése. Egyenes hasáb, 

henger, tetraéder, gúla, kúp, gömb leírása, jellemzőinek mérése, felszín-

, térfogat-számítási problémák megoldása. 
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Osztályterem, iskola, iskola környékének 

megfigyelése geometriai szempontból (a 

testek kiválasztása) 

Hasáb és gúla alakú modell tulajdonságainak 

gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása; a 

tapasztalatok irányított összegzése 

Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók 

készítése; az alkotások összehasonlítása, 

megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 

Sokszöglapokkal határolt testek.  

Környezetünk tárgyainak megfigyelése.  

Egyenes hasáb; 

alaplap, oldallap, alapél, oldalél, magasság, 

lapátló, testátló.  

Kocka, négyzetes oszlop, téglatest.  

Egyenes hasáb hálója, felszíne, térfogata.  

 Mértékegységek átváltása racionális 

számkörben. Hosszúság, terület, térfogat, 

űrtartalom, tömeg, idő mérése.  

Egyenes hasáb alakú dobozok készítéséhez 

szükséges papír területének becslése, mérése, 

számolása  

Egyenes hasáb alakú üreges test „feltöltése” 

egységkockákkal (becslés, mérés, számolás) 

Egyszerű számításos feladatok a geometria 

különböző területeiről; kerület-, terület-, 

felszín- és térfogatszámítás. Szögekkel 

kapcsolatos számítások.  

Fogalmak Hasáb; alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testátló, lapátló. Felszín, térfogat.  

 

 



 

NAT témakör 

Statisztika, valószínűség számítás 

Leíró statisztika 

Valószínűség 

 6 óra 

6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok és kísérletek, az adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Gazdasági nevelés. 
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Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok 

ábrázolása és elemzése csoportmunkában 

Projektmunka, például felmérés készítése 

zenehallgatási szokásokról, IKT-eszközök 

használatáról, sportolási szokásokról 

(gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, 

megbeszélése, értelmezése, ábrázolása) 

Konkrét adathalmazok középérték-

mutatóinak megállapítása és összehasonlítása 

csoportmunkában 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, elemzése, 

becslés.  

Táblázat, vonaldiagram, oszlopdiagram, 

kördiagram.  

Adathalmazok szemléltetése táblázat és 

diagramok segítségével. A célszerű diagram 

típusának kiválasztása.  

Középértékek (számtani közép, módusz, 

medián) számolása, megállapítása.  

A középértékek segítségével az adatok 

elemzése, következtetések le-vonása.  

Játék dobókockákkal, dobótestekkel, 

pénzérmékkel, szerencsekerékkel, Galton-

deszkával, zsákba helyezett színes golyókkal 

Játék eseménykártyákkal gyakoriság 

becslésére: mindenki előtt ott van minden 

eseménykártya, amelyekre a tanulók a játék 

elején tetszés szerint kiraknak 10-10 zsetont; 

sorban végezzük a kísérleteket; amelyik 

kártyán levő esemény bekövetkezett, arról a 

kártyáról levehet a játékos egy zsetont; az 

győz, akinek a kártyáiról leghamarabb 

elfogynak a zsetonok 

Játék számkorongokkal: 3 korong piros és 

kék oldalára is számokat írtunk; feldobjuk 

egyszerre a 3 korongot; kártyákra 

eseményeket írunk a dobott számok 

összegére, szorzatára vonatkozó 

tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e 

lehetetlen, van-e biztos esemény; tippeljünk 

az események gyakoriságára 

Valószínűségi kísérletek.  

Valószínűség előzetes becslése, szemléletes 

fogalma.  

Valószínűségi kísérletek, eredmények 

lejegyzése. Gyakoriság, relatív gyakoriság 

fogalma. A valószínűség kiszámítása 

egyszerűbb esetekben – a valószínűség 

klasszikus modellje.  

Matematikatörténet: Érdekességek a 

valószínűség-számítás fejlődéséről.  
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Folyón átkelés gyakoriság becslésére: rakj ki 

10 korongot az 1–13 számokhoz a folyó 

egyik partjára; két kockával dobunk, a dobott 

számok összegénél álló korong átkelhet a 

folyón; az győz, akinek először átmegy az 

összes korongja 

Kocka alakú, számozott lapú doboz egyik 

lapjára belül nehezéket ragasztunk; dobások 

eredményének megfigyelésével ki kell 

találni, melyik lapra ragasztottunk nehezéket 

21-ezés különbözőképpen számozott 

dobókockákkal, dominókkal 

„Nem hiszem” páros játék: egyik játékos 

események bekövetkezésének esélyeiről 

fogalmaz meg állítást (például nagyobb 

eséllyel lehetséges számozott dodekaéder 

dobótesttel prímszámot dobni, mint összetett 

számot), a másik játékos dönt ennek 

igazságáról; a játékot az a tanuló nyeri, aki 

igazat állít 

„Szavazós” játék páros vagy 

csoportmunkában: valószínűségi játék vagy 

kísérlet előtt a tanulók összegyűjtik a 

lehetséges kimeneteleket, majd egyesével 

tippelnek a bekövetkezési esélyekről 

Fogalmak 
Diagram, táblázat, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség. 

Középérték, átlag, módusz, medián.  

 

  



 

8. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

144 óra 

Gondolkodási módszerek 

Halmazok, számhalmazok 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

16 óra 

8 óra 

8 óra 

Számelmélet, algebra 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 

Arány, százalékszámítás 

Szöveges feladatok előkészítése 

Szöveges feladatok megoldása 

60 óra 

16 óra 

14 óra 

14 óra 

16 óra 

Függvények, az analízis elemei 

A függvény fogalmának előkészítése 
12 óra 

Geometria 

Síkbeli alakzatok 

Transzformációk, szerkesztések 

Térgeometria 

30 óra 

10 óra 

10 óra 

10 óra 

Statisztika, valószínűség számítás 

Leíró statisztika 

Valószínűség 

12 óra 

6 óra 

6 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre, számonkérésre szánt  14 óra 

 

NAT témakör 
Gondolkodási módszerek 

Halmazok, számhalmazok 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

  

8 óra 

8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része, egyesítése. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. 

Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és 

alkalmazása.  

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok, 

halmazműveletek eszköz jellegű használata, halmazszemlélet 

fejlesztése. A hétköznapi beszédben használt logikai elemek 

felismerése, helyes használata. Szövegértés, gondolataink lefordítása a 

matematika nyelvére, a matematikai szaknyelv pontos használata. 

Rendszerszemlélet. A fogalmak egy-máshoz való viszonyának, 

összefüggéseknek a megértése. A kombinatorikus gondolkodás 

fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának 

fejlesztése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 
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Konkrét elemek válogatása több adott 

tulajdonság szerint 

Egy konkrét válogatás szempontjainak 

felfedeztetése 

Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű 

részhalmazok képzése 

Legfeljebb 4 elemű halmaz esetén az összes 

részhalmaz előállítása 

Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra, 

például A={paralelogrammák} halmaz 

részhalmaza B={rombuszok}, nem 

részhalmaza C={deltoidok} 

Konkrét elemek szétválogatása adott 

tulajdonság és a tagadása szerint, például az 

osztály tanulói közül az iskolától legfeljebb 1 

km-re élők és a távolabb lakók 

Konkrét elemek két-három tulajdonság 

szerinti válogatása során a mindegyik 

tulajdonsággal rendelkező elemek, a 

pontosan egy tulajdonsággal, a pontosan két 

tulajdonsággal és az egyetlen tulajdonsággal 

sem rendelkező elemek elhelyezése a 

halmazábrán 

A legalább egy tulajdonsággal rendelkező 

elemek felsorolása 

Logikai szita megtapasztalása, például 5 

piros meg 4 kör összesen 7 elem a logikai 

készletből 

Csoportmunkában különböző közönséges 

törtek átírása úgy, hogy minden lehetséges 

tizedes tört típus alakja előforduljon; a 

tapasztalatok megbeszélése, irányított 

összegzése 

Halmazelméleti alapfogalmak. Alaphalmaz, 

halmaz komplementere, halmaz részhalmaza, 

két halmaz uniója, különbsége, metszete.  

A korábban tanultak rendszerezése. A 

fogalmak definiálása.  

Csoportosítás, válogatás különböző 

szempontok szerint.  

Számhalmazok és ponthalmazok használata, 

a halmazműveletek alkalmazása Részhalmaz 

elemeinek kiválasztása. Az összefüggések 

megfogalmazása.  
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Játék makaó-jellegű kártyajátékkal: törtek 

különböző alakjainak keresése 

„Bírósági tárgyalás” játék 

„Einstein-fejtörő” típusú játék 

„Rontó” játék 

NIM játék; táblás játékok 

Matematikai logika. Logikai állítások és azok 

tagadása.  

Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van 

olyan” („létezik”), „min-den” („bármely”), 

„legalább”, legfeljebb” kifejezések 

használata.  

Van olyan, létezik… 

A logikai műveletek és a halmazműveletek 

kapcsolata.  

Definíció, tétel kimondása, a tétel 

bizonyítása.  

Sejtések, kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, cáfolás.  

A bizonyítás igénye és módszerei a 

matematikában.  

A lényeges és lényegtelen 

megkülönböztetése.  

Kulturált érvelés a csoportmunkában.  

A gondolatok pontos szóbeli és írásbeli 

megfogalmazása.  

Az osztályteremben néhány tanuló 

feltételekkel vagy anélkül való 

elhelyezkedési lehetőségeinek lejátszása, 

összeszámlálása kör mentén, fal mellett 

A gyakorlati élethez és a társtudományokhoz 

kapcsolódó szöveges feladatok megoldása.  

Szövegelemzés, értelmezés, lefordítás a 

matematika nyelvére. Ellenőrzés, 

önellenőrzés iránti igény erősödése.  

Golyók sorba rendezése (lehetnek köztük 

egyformák is) 

Ábrák színezése, színezési lehetőségek 

összeszámlálása 

Lehetséges útvonalak összeszámlálása 

Fagylalt vásárlása kehelybe vagy tölcsérbe 

Számkártyás feladatok megoldása 

Gráfok alkalmazása kézfogások, 

köszöntések, körmérkőzések (visszavágóval 

vagy anélkül), családfák, ismeretségek 

szemléltetésére, különböző feltételek szerinti 

esetszétválasztás áttekintésére 

Logikai készlet épülésének szemléltetése 

gráffal 

Kombinatorika. Sorbarendezési feladatok. 

Kiválasztási feladatok.  

Szemléltetés gráfokkal.  

A korábban megismert módszerek, stratégiák 

alkalmazása: szisztematikus próbálkozás, 

esetek rendszerezése (fagráf, útdiagram, 

táblázatok készítése). Tapasztalatszerzés az 

összes eset rendszerezett felsorolásában. 

Hatványok használata az eredmény leírására.  

Fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, komplementer, két halmaz egyesítése, metszete, 

különbsége. Alaphalmaz. Igaz, hamis. A nyelv logikai elemei (nem, és, 

vagy, ha …, akkor …, mindig, van olyan, legalább, leg-feljebb). Gráf.  

 



 

 

NAT témakör 

Számelmélet, algebra 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 

Arány, százalékszámítás 

 

16 óra 

14 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Racionális számkör: természetes számok, egész számok, racionális 

számok. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. Ellentett, abszolút 

érték, reciprok. Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

Osztó, többszörös felismerése, meghatározása. Oszthatósági szabályok. 

Prímszám, összetett szám, prímtényezős fel-bontás. Közös osztók, 

közös többszörösök felismerése kis számok esetében, alkalmazásuk 

törtekkel végzett műveletekben. 

A százalékszámítás alapjai. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

Szöveges feladatok megoldása. A mindennapi életben felmerülő 

egyszerű egyenes és fordított arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel, egyenes arányosság.  

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 

kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti 

kapcsolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzethez, 

történéshez matematikai modellek választása, keresése, készítése, 

értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek 

értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és 

többszöröseik, törtrészeik képzeletben való felidézése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 

kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 

tervezése, szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való 

felelősségvállalás erősítése. 

Periodikus jelenségek megfigyelése. Prímtényezős felbontás, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös magadása 

hatványok segítségével. 
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 A racionális szám fogalma. A természetes, 

egész és racionális számok halmazának 

kapcsolata. A racionális számok tizedestört 

alakja (véges, végtelen szakaszos 

tizedestörtek).  

A negatív szám és a racionális szám 

fogalmának elmélyítése.  

Műveletek racionális számkörben írásban és 

számológéppel. Az eredmény becslése, 

helyes és értelmes kerekítése, ellenőrzése.  
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Összevonás gyakorlása a racionális számok 

halmazában.  

Szorzás és osztás gyakorlása a racionális 

számok halmazában.  

A zárójel és a műveleti sorrend biztos 

alkalmazása.  

Műveletek tulajdonságainak felismerése és 

alkalmazása.  

Azonos alapú hatványok szorzata, 

hányadosa.  

Szorzat, hányados hatványozása.  

Hatvány hatványozása.  

A mennyiségek nagyságrendjének becslése. 

Hatványozás, a 0 és a pozitív egész kitevőjű 

hatvány fogalmának áttekintése.  

A hatvány jelölése: alap, kitevő, 

hatványérték.  

A hatványozás azonosságainak általános 

bizonyítása.   

 Számok négyzete, négyzetgyöke.  

Négyzetszámok négyzetgyöke. 

Négyzetgyök meghatározása számológéppel.  

Eratoszthenészi szita alkalmazása prímek 

keresésére 

Prímtényezős felbontás kirakása színes 

rudakkal 

Prímtényezős felbontás algoritmusának 

megmutatása 

„Bumm” játék a közös többszörösök 

felismerésére 

Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös meghatározása prímtényezőkkel 

Legnagyobb közös osztó alkalmazása törtek 

egyszerűsítésére 

Legkisebb közös többszörös alkalmazása 

közös nevező meghatározására 

Osztó, többszörös. Oszthatósági szabályok. 

Összetett oszthatósági feladatok. Prímszám, 

összetett szám. Prímtényezős felbontás.  

Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös.  

Felhasználás törtek egyszerűsítése, törtek 

bővítése során.  

Matematikatörténet: Mersenne, Euler, 

Fermat munkássága.  

 Számrendszerek. A hatványjelölés használata 

a helyiértékes felírásban.  

Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése 

például vásárlás, parkettázás, mérés, 

egyenletes mozgás (megtett út – sebesség, 

megtett út – menetidő) esetén 

A fordított arányosság megtapasztalása torta, 

csokoládé egyenlő részekre osztásával 

Fordítottan arányos mennyiségpárok 

keresése például munkavégzés, mérés, 

egyenletes mozgás (adott út megtételénél 

sebesség–menetidő) esetén 

Százalékszámításhoz, arányossághoz 

kapcsolódó példák gyűjtése 

Arány, aránypár, arányos osztás, arányossági 

következtetések. Százalékszámítás. A 

mindennapjainkhoz köthető 

százalékszámítási feladatok.  

Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, 

számlavezetési, megbízási és tranzakciós 

díjak) összehasonlításával kapcsolatos 

feladatok megoldása 

Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel 

kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása 

Zsebszámológép célszerű használata.  
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reklámújságokból, banki ajánlatokból, más 

tantárgyak tankönyvi témáiból; a hozott 

példák, problémák feldolgozása és 

bemutatása csoportmunkában; a 

tapasztalatok irányított összegzése 

Projektmunka, például összejövetel, 

jótékonysági süteményvásár, 

osztálykirándulás költségvetésének tervezése 

Fogalmak 

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő. Négyzetgyök. Arány, aránypár, 

arányos osztás, egyenes és fordított arányosság. Százalékalap, százalékláb, 

százalékérték. Kamat. Kamatos kamat.  

Osztó, maradék, többszörös, osztható, prímszám, összetett szám, 

prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös. Számrendszer. 

 

NAT témakör 
Számelmélet, algebra 

Szöveges feladatok előkészítése 
 14 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Algebrai kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása, egyszerű 

kifejezések összevonása, többtagú kifejezés szorzása egytagú 

kifejezéssel. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Szövegértés fejlesztése, betűk, képletek használata. A műveleti 

tulajdonságok alkalmazása algebrai kifejezésekre. Ma-tematikai 

modellek választása, keresése, készítése, értelmezése adott 

szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értelmezése a modellnek 

megfelelő szöveges feladat alkotásával. 
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Adott problémához többféle, ismeretlent 

tartalmazó műveletsor megadása, ezek közül 

a megfelelő kiválasztása  

Adott problémához megfelelő, betűt 

tartalmazó műveletsor megalkotása 

Adott, ismeretlent tartalmazó műveletsorhoz 

szöveges feladat írása 

„Dominó”, „triminó” játékkal az eredeti 

kifejezés és az átalakított kifejezés párba 

állítása 

Algebrai kifejezések: változó, együttható. 

Helyettesítési érték.  

Algebrai egész- és törtkifejezések.  

Összefüggések leírása algebrai 

kifejezésekkel – példák a hétköznapi életből 

és a matematika területéről. Képletek 

értelmezése.  

Elnevezések, jelölések megértése, rögzítése, 

definíciókra való emlékezés.  

Egynemű, különnemű algebrai kifejezések.  

Egynemű kifejezések összevonása.  

Változók, együtthatók felismerése.  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Matematikatörténet: az algebra kezdetei, az 

arab matematika.  

Kutatómunka könyvtár, internet használattal.  

 Műveletek többtagú egész algebrai 

kifejezésekkel.  

Többtagú kifejezés szorzása többtagú 

kifejezésekkel - zárójelfelbontás, 

előjelszabályok.  

Többtagú kifejezés szorzattá alakítása 

kiemeléssel, osztása egytagú ki-fejezéssel.  

Fogalmak 
Algebrai egész kifejezés, algebrai törtkifejezés, változó, együttható, 

helyettesítési érték, egynemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. 

Kiemelés. Egytagú, többtagú kifejezés.  

 

NAT témakör Számelmélet, algebra 

Szöveges feladatok megoldása 
 16 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Egyszerű egyismeretlenes egyenletek megoldása. A megoldás 

ábrázolása számegyenesen. A módszerek alkalmazása egyszerű 

szöveges feladatokban. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Szövegértés fejlesztése, betűk, képletek használata. A műveleti 

tulajdonságok alkalmazása algebrai kifejezésekre. Matematikai 

modellek választása, keresése, készítése, értelmezése adott 

szituációkhoz. A racionális számokkal végzett műveletek és az algebrai 

átalakítások biztos alkalmazása az egyenletek megoldása és a megoldás 

ellenőrzése során. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 Nyitott mondat. Megoldás. Alaphalmaz, 

megoldáshalmaz. Elsőfokú, illetve 

elsőfokúra visszavezethető egyenletek 

megoldása mérlegelvvel, lebontogatással. 

Azonosság.  

A megoldások ábrázolása számegyenesen.  

Szöveges feladatok megoldása 

csoportmunkában „feladatküldéssel”, 

„szakértői mozaik” alkalmazásával 

Gyűjtőmunka, csoportmunka, projekt 

készítése pénzügyi tudatosság területét érintő 

témák feldolgozására, például a háztartások 

Szöveges feladatok megoldása egyenlettel. 

Terv, becslés, ellenőrzés a szöveg alapján. 

Szöveges válasz.  

Egyenlettel megoldható típusfeladatok 

egyszerű példákkal: 

számok helyiértékével kapcsolatos feladatok; 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

bevételei és kiadásai: munkabér, bruttó bér, 

nettó bér, adó, kamat, társadalmi jövedelem 

(családi pótlék, nyugdíj), ösztöndíj, hitel; 

A költségvetés tervezése: háztartási napló, 

pénzügyi tervezés, egyensúly, többlet, hiány; 

Egy tizenéves pénztárcája: zsebpénz, 

diákmunka, alkalmi jövedelmek, kimutatás a 

pénzmozgásokról, saját pénzügyi célok, 

tervek; korszerű pénzkezelés: bankszámla, 

bankkártyaválasztás, megtakarítások 

geometriai számításokkal kapcsolatos 

feladatok; 

fizikai számításokkal kapcsolatos feladatok; 

százalékszámítási feladatok (leértékelés, 

béremelés, kamatszámítás); 

keverési feladatok; 

együttes munkavégzéssel kapcsolatos 

feladatok.  

Pénzügyi ismeretek: áremelkedés, 

árengedmény, kamat.  

Fogalmak 
Egyenlet, változó, alaphalmaz, megoldáshalmaz, azonosság, mérlegelv, 

ellenőrzés.  

 

 

NAT témakör A függvény fogalmának előkészítése  12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása 

derékszögű koordináta-rendszerben. Egyenesen- és fordított arányos 

mennyiségek, lineáris függvénykapcsolat. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Függvények megadása, jellemzése. A mindennapi életből vett 

kapcsolatok leírása függvényekkel. Néhány függvénytípus 

megfigyelése, használata. Függvények ábrázolása értéktáblázat 

használatával. Általános tagjával (képlettel) adott sorozat tetszőleges 

tagjának meghatározása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tanár által adott megfeleltetés szabályának 

felismerése 

Páros munkában saját szabály alkotása és 

felismertetése a társsal 

A megfeleltetések szabályainak 

megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

Grafikonok gyűjtése reklámújságokból, 

banki ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi 

témáiból; a hozott grafikonok jellemzése és 

bemutatása (plakát készítése) 

csoportmunkában; a tapasztalatok irányított 

összegzése 

Két halmaz közötti hozzárendelések 

megjelenítése konkrét esetekben.  

Mennyiségek közti kapcsolatok ábrázolása, 

táblázat, grafikon használata. Szöveggel vagy 

matematikai alakban megadott szabály 

grafikus megjelenítése értéktáblázat 

segítségével. Függvények és ábrázolásuk a 

derékszögű koordinátarendszerben. Példák 

egyértelmű, többértelmű hozzárendelésekre.  

Függvények értelmezése.  

Az alapfogalmak felismerése, alkalmazása 

gyakorlati problémákban.  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az egyenes és fordított arányosság mint 

speciális megfeleltetés bemutatása, az 

összetartozó értékpárok grafikus ábrázolása 

Különböző grafikonok közül az egyenes és a 

fordított arányosság grafikonjának 

kiválasztása 

Konkrét függvények (lásd alább) vizsgálata; 

értékkészlet, zérushely, monotonitás, 

szélsőérték. Grafikonról való leolvasás.  

Matematikatörténet: A függvényfogalom 

fejlődése. René Descartes.  

 A korábban tanultak áttekintése, kiegészítése, 

rendszerezése: lineáris függvény, egyenes 

arányosság fogalma grafikus képe.  

Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek 

grafikus megoldása.  

 Függvények jellemzése növekedés, fogyás 

szélsőérték. 

 Egyszerű sorozatok vizsgálata.  

A sorozat mint speciális függvény.  

Sorozatok készítése, vizsgálata.  

A számtani sorozat.  

Matematikatörténet: Gauss.  

Fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, 

szélsőérték, monotonitás, egyenes arányosság, fordított arányosság, sorozat, 

számsorozat, számtani sorozat, differencia. Lineáris függvény, elsőfokú 

függvény, nulladfokú függvény, fordított arányosság függvénye.  

 

NAT témakör Geometria 

Síkbeli alakzatok 
 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. Két pont, 

pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakaszfelezés, 

szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése. Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok. Nevezetes 

szögek szerkesztése. Szerkesztési eszközök használata. 

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek. 

Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek összegére vonatkozó 

ismeretek. Kör és részei. A háromszög, a speciális négyszögek 

kerületének és területének kiszámítása. Geometriai szerkesztés, körző, 

vonalzó, szögmérő használata. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások 

elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai 

ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Négyszögek csoportosítása különböző szempontok alapján. Az igény 

felkeltése az állítások megsejtésére, megfogalmazására, bizonyítására. 

Számítási feladatok elvégzése a geometria területéről – a lépések 

átgondolása, megtervezése. Kör és részeinek vizsgálata. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. A problémamegoldás 

lépéseinek megismertetése (szerkesztésnél: vázlat-rajz, adatfelvétel, a 

szerkesztés menete, szerkesztés, diszkusszió). Rendszerező képesség 

fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek 

nyírása; a keletkező négyszögek 

csoportosítása; annak megfigyelése, hogy 

hogyan kell nyírni, hogy téglalapot kapjunk; 

téglalapból négyzet nyírása, négyzetből 

téglalap nyírása 

Papír négyszögek hajtogatásával, síktükör 

alkalmazásával szimmetriatulajdonságok 

megfigyelése; tulajdonságok gyűjtése páros 

munkában, a párok megoldásainak 

bemutatása; a tapasztalatok irányított 

összegzése, halmazábra készítése 

Négyszögeket tartalmazó készletekből adott 

szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

„Rontó” játék speciális négyszögekkel 

A síkidomokról, sokszögekről tanultak 

felelevenítése.  

Háromszögek nevezetes vonalai, pontjai, 

körei. Középvonalak.  

Háromszögek szerkesztése.  

Speciális négyszögek definíciója, 

tulajdonságai, nevezetes vonalai, 

szerkesztése. Paralelogramma, rombusz, 

trapéz, húrtrapéz, deltoid.  

Sokszögek. Belső és külső szögek összege. 

Átlók száma.  

Derékszög kijelölése csomós kötéllel 

Pitagoraszi számhármasok keresése 

Pitagorasz-tétel.  

Számítási és egyszerű bizonyítási feladatok.  

Matematikatörténet: Érdekességek életéről és 

a Pitagorasz-tétel történetéből. A pitagoraszi 

számhármasok.  

 Mérés. Mértékegységek. Mértékegységek 

átváltásának gyakorlása.  

Hosszúság, terület. Sokszögek kerülete, 

területe. A háromszög, paralelogramma, 

rombusz, trapéz, deltoid kerülete, területe.  

A Pitagorasz-tétel alkalmazása.  

Fogalmak 
Szögfelező, oldalfelező merőleges, kerület, terület, mértékegység. Speciális 

négyszögek fogalma és főbb tulajdonságai 

 

 



 

NAT témakör Geometria 

Transzformációk, szerkesztések 
 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Szerkesztési eszközök használata. 

Geometriai transzformáció. Egybevágóság: tengelyes tükrözés, 

középpontos tükrözés. 

Tengelyesen és középpontosan szimmetrikus alakzatok (háromszögek, 

négyszögek). Egyszerű alakzatok tengelyes tükörképének, középpontos 

tükörképének megszerkesztése. 

Speciális háromszögek, speciális négyszögek szimmetriaviszonyai.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

o Geometriai transzformációk megadása és elvégzése változatos 

szabállyal. A transzformációk tulajdonságainak felismerése. 

Egybevágóság és hasonlóság felismerése környezetünkben, 

esztétikai érzék fejlesztése. A mindennapi élethez kapcsolódó 

egyszerű geometriai számítások elvégzése. Szerkesztések 

végrehajtása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 A korábban tanultak áttekintése, 

rendszerezése kiegészítése: 

Geometriai transzformáció. Egybevágóság. 

Az egybevágóság tulajdonságai. A 

háromszögek egybevágóságának alapesetei.  

Tengelyes tükrözés és szimmetria, 

középpontos tükrözés és szimmetria,  

Pontos, precíz munka elvégzése a szerkesztés 

során.  

Kicsinyítés és nagyítás megfigyelése, például 

háromszögvonalzó külső és belső pereme, 

makett, modell, tervrajz, fénykép, diavetítés, 

térkép, mikroszkóp, nagyító 

Szerkesztési feladatok megoldása során 

dinamikus geometriai szoftver megismerése; 

az euklideszi szerkesztési lépések követése a 

szoftverrel 

Hasonlóság, kicsinyítés és nagyítás. A 

hasonlóság arányának fogalma.  

Ismer és használ dinamikus geometriai 

szoftvereket, tisztában van alkalmazási 

lehetőségeikkel. 

Fogalmak 

Geometriai transzformáció. Egybevágóság: tengelyes tükrözés, 

középpontos tükrözés.  

Tengelyes szimmetria, húrtrapéz, deltoid. Középpontos szimmetria, 

paralelogramma, rombusz.  

Hasonlóság, kicsinyítés, nagyítás.  

 

 



 

NAT témakör Geometria 

Térgeometria 
 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Térelemek, kölcsönös helyzetük. Testek építése szemléltetése, csúcs, él, 

lap, átló fogalma. Testek felismerése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A térelemekhez kapcsolódó fogalmak elmélyítése. Egyenes hasáb, gúla, 

gömb leírása, jellemzőinek mérése, felszín-, térfogat-számítási 

problémák megoldása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Osztályterem, iskola, iskola környékének 

megfigyelése geometriai szempontból (a 

testek kiválasztása) 

Hasáb és gúla alakú modell tulajdonságainak 

gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása; a 

tapasztalatok irányított összegzése 

Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók 

készítése; az alkotások összehasonlítása, 

megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 

Sokszöglapokkal határolt testek. Szabályos 

testek.  

Egyenes hasáb – alaplap, oldallap, alapél, 

oldalél, magasság, lapátló, testátló. 

Sokszöglapokkal határolt testek felszíne.  

Egyenes hasáb hálója, felszíne, térfogata. A 

térfogat mértékegységei.  

 Gúla hálója, felszíne, térfogata.  

Képletek ismerete pontos levezetés nélkül.  

A gömb speciális tulajdonságainak 

megfigyeléséhez testeket tartalmazó 

készletből elemek választása megadott 

szempontok alapján 

Földgömb bemutatása matematikai 

szempontból 

Tapasztalatszerzés a gömbi geometria 

alapjairól például narancson 

A gömb. A gömb tulajdonságai  

Matematikatörténet: Arkhimédész.  

Egyenes hasáb alakú dobozok készítéséhez 

szükséges papír területének becslése, mérése, 

számolása  

Egyenes hasáb alakú üreges test „feltöltése” 

egységkockákkal (becslés, mérés, számolás) 

Egyszerű számításos feladatok a geometria 

különböző területeiről; kerület-, terület-, 

felszín- és térfogatszámítás. Szögekkel 

kapcsolatos számítások. A Pitagorasz-tétel és 

a hasonlóság alkalmazása.  

Fogalmak 
Hasáb; alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testátló, lapátló. Gúla, gömb. 

Felszín, térfogat, űrtartalom.  

 

 



 

NAT témakör 
Statisztika, valószínűség számítás 

Leíró statisztika 

Valószínűség 

  

6 óra 

6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Egyszerű diagramok, grafikonok 

készítése, értelmezése, elemzése, táblázatok olvasása. A számtani közép 

kiszámítása. Valószínűségi játékok és kísérletek. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Adathalmazok elemzése, értelmezése, ábrázolásuk. A statisztikai és a 

valószínűségi gondolkodás fejlesztése. Gazdasági nevelés. A 

valószínűség meghatározása egyszerű esetekben. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Projektmunka, például felmérés készítése 

zenehallgatási szokásokról, IKT-eszközök 

használatáról, sportolási szokásokról 

(gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, 

megbeszélése, értelmezése, ábrázolása) 

Konkrét adathalmazok középérték-

mutatóinak megállapítása és összehasonlítása 

csoportmunkában 

Adatok gyűjtése, elemzése, becslés.  

Táblázat, vonaldiagram, oszlopdiagram, 

kördiagram.  

Adathalmazok szemléltetése táblázat és 

diagramok segítségével. A célszerű diagram 

típusának kiválasztása.  

Középértékek (számtani közép, módusz, 

medián) számolása, megállapítása.  

A középértékek segítségével az adatok 

elemzése, következtetések le-vonása.  

Gazdasági statisztikai adatok, grafikonok 

értelmezése, elemzése.  

Játék dobókockákkal, dobótestekkel, 

pénzérmékkel, szerencsekerékkel, Galton-

deszkával, zsákba helyezett színes golyókkal 

Kocka alakú, számozott lapú doboz egyik 

lapjára belül nehezéket ragasztunk; dobások 

eredményének megfigyelésével ki kell 

találni, melyik lapra ragasztottunk nehezéket 

21-ezés különbözőképpen számozott 

dobókockákkal, dominókkal 

„Nem hiszem” páros játék: egyik játékos 

események bekövetkezésének esélyeiről 

fogalmaz meg állítást (például nagyobb 

eséllyel lehetséges számozott dodekaéder 

dobótesttel prímszámot dobni, mint összetett 

számot), a másik játékos dönt ennek 

igazságáról; a játékot az a tanuló nyeri, aki 

igazat állít 

„Szavazós” játék páros vagy 

Valószínűségi kísérletek.  

Valószínűségi kísérletek kimeneteleinek 

lejegyzése. Gyakoriság, relatív gyakoriság 

fogalma. A relatív gyakoriság számolása.  

Mire lehet következtetni a relatív 

gyakoriságból? 

A valószínűség szemléletes fogalma, előzetes 

becslése.  

A valószínűség kiszámítása egyszerűbb 

esetekben – a valószínűség klasszikus 

modellje.  

Galton-deszka.  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

csoportmunkában: valószínűségi játék vagy 

kísérlet előtt a tanulók összegyűjtik a 

lehetséges kimeneteleket, majd egyesével 

tippelnek a bekövetkezési esélyekről 

Fogalmak 
Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, átlag, módusz, medián, 

terjedelem. adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Valószínűség.  

 

  



 

9. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

144 óra 

Halmazok 15 

Kombinatorika, gráfok 4 

Számhalmazok, műveletek 8 

Hatvány, gyök 8 

Betűs kifejezések alkalmazása 12 

Arányosság, százalékszámítás 12 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 18 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 16 

Geometriai alapismeretek 4 

Háromszögek 12 

Négyszögek, sokszögek 10 

Kör és részei 5 

Transzformációk, szerkesztések 4 

Leíró statisztika 6 

Szabadon felhasználható 10 

 

 



 

NAT témakör Halmazok  15 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 

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  8 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 Hatványozás  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

2,3,5 hatványainak felismerése 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  12 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. 

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. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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  12 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 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 
 18 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. 

Digitális technikák használata az 

egyenletmegoldás során 

Abszolút értéket tartalmazó egyenletek, 

egyenlőtlenségek. 

Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó 

adatokat tartalmazó problémák vizsgálata. 

Elsőfokú egyenletrendszerek:  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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. 

Számítógép bevonása a függvények 

ábrázolásába, vizsgálatába. 

Függvény fogalma.  

A függvény megadási módjai, ábrázolása, 

jellemzése. Függvények ábrázolása táblázat 

alapján. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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  12 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.  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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  10 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 

szoftver alkalmazásával.  

Állítás, és megfordításának gyakorlása 

Thalész tétele és a tétel megfordításának 

ismerete és alkalmazása. 

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. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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. 

A háromszög súlyvonalai, súlypontja. 

A háromszög középvonalai 

Oldalfelező merőlegesek és a belső 

szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel 

bizonyítása.   

Szerkesztések hagyományosan és digitális 

eszközökkel. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

Euklideszi szerkesztés, szögfelező, oldalfelező merőleges, körülírt kör, 

beírt kör, magasságvonal, magasság, magasságpont, súlyvonal, súlypont, 

középvonal. 

 

NAT témakör Leíró statisztika  8 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   

5 -8. évfolyam 2 72 

9. évfolyam 2 72 

10. évfolyam 2 72 

11. évfolyam 3 108 

12. évfolyam 3 93 

5. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

72 óra  

Személyes történelem  9  

Fejezetek az ókor történetéből  16  

A kereszténység  8  

A középkor világai  16  

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből  23  

 

NAT témakör  Személyes történelem 9 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Alsó tagozatos olvasmányok, családi fotók, filmek, történetek.  

A negatív számok használata a mindennapi életben (hőmérséklet, 

adósság), a számok helye a számegyenesen. Az idő mérése.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Egyszerű, személyes történetek elmesélése.  

Családi fotók, tárgyak, történetek gyűjtése és rendszerezése.  

Információk gyűjtése képi és tárgyi forrásokból megadott szempontok 

szerint.  

A történelmi idő ábrázolása vizuális eszközökkel.  

 Címer, zászló, pecsét készítése önállóan vagy társakkal.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Egyszerű, személyes történetek elmesélése.  

Családi fotók, tárgyak, történetek gyűjtése és rendszerezése.  

Családi fotóalbum és személyes tárgyak.  

Személyes történetek dokumentálása, elbeszélése.  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Egy nap dokumentálása.Kódexkészítés (valamely magyar kódex mintájára pl. Képes 

krónika).  

Címerek és zászlók alkotóelemei saját település és Magyarország címere és zászlaja 

példáján.  

A hitelesítés eszköze, a pecsét (pl. az Aranybulla pecsétje).  

Tevékenységek:  

Személyes címer-, zászló- és pecsétkészítés.  

Képpel illusztrált, írott összefoglaló készítése egy meghatározó személyes élményről.  

Kódexlap készítése, pl. a Képes krónika alapján.  

Időszalag készítése. 

Fogalmak  

Fogalmak: kódex, zászló, címer  

Kronológia: Kr. e. és Kr. u., évszázad, őskor, ókor, középkor, újkor, 

jelenkor/modern kor.  

 

NAT témakör  Fejezetek az ókor történetéből 16 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Olvasmányok, filmek ókori görög és római mitikus és valós 

eseményekről, személyekről.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Az ókori egyiptomi, görög és római életmód főbb vonásainak 

felidézése.  

Információk gyűjtése az ókori és a modern olimpiai játékokról, és 

összehasonlításuk.  

Az ókori hadviselés legalapvetőbb jellemzőinek bemutatása.  

Görög hoplita felismerése, fegyverzetének azonosítása képen, 

rekonstrukciós ábrán.  

A tanult háborúk okainak és következményeinek bemutatása; illetve a 

tanult hősökhöz kapcsolódó történetek felidézése.  

Mai magyar településnevek azonosítása az ókori Pannónia térképén.   

A Hun Birodalom földrajzi kiterjedésének nyomon követése a 

térképen.  

A nomád életmód, gazdálkodás és hadviselés alapvető 

jellegzetességeinek felidézése.  

Történelmi mozgások (pl. hadmozdulatok, hadjáratok, népmozgások) 

nyomon követése történelmi térképen.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Földművelés a Nílus mentén.  

Hitvilág és halottkultusz a piramisok és a Királyok Völgye példáján: Memphis és Théba.  

A legjelentősebb találmány: az írás.  

Mindennapok egy görög városban:  Athén és lakói.   
Görög istenek, az olümpiai játékok.  

Az athéni és spártai nevelés.  

Róma alapítása a mondákban.  

Egy római polgár mindennapjai.  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A gladiátorviadalok és a kocsiversenyek.  

Római emlékek Pannóniában.  

Görög hadviselés a marathóni csata példáján.  

Nagy Sándor hadserege és hódításai.  

Az ókor „tankjai”: Hannibál elefántjai.  

Caesar légiói.  

A Római Birodalom szétesése.  

A Hun Birodalom.   

Attila és hadjáratai: az ókor egyik legnagyobb csatája (a catalaunumi csata).  

Tevékenységek:  

 Képek gyűjtése és rendszerezése ókori épületekről.  

Térképvázlat készítése egy ókori város jellegzetes épületeinek és közterületeinek (pl. piac, 

kikötő) feltüntetésével.  

Egy szabadon választott pannóniai település megtekintése.  

Tabló készítése az ókori civilizációk kulturális örökségéről.  

Egy ókori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével).  

Helyi ókori tárgyú gyűjtemény néhány darabjának megtekintése és feldolgozása.  

Ókori témájú film vagy filmrészlet megtekintése és megbeszélése.  

Fogalmak  

Fogalmak: öntözéses földművelés, fáraó, piramis, hieroglifa, városállam, 

jósda, többistenhit, olümpiai játékok, monda, provincia, rabszolga, 

gladiátor, amfiteátrum, falanx, légió, népvándorlás.  

Személyek: Kheopsz, Zeusz, Pallasz Athéné, Nagy Sándor, Romulus, 

Hannibál, Julius Caesar, Augustus, Attila.   

Kronológia: Kr. e. 776 az első feljegyzett olümpiai játékok, Kr. e. 753 

Róma alapítása a hagyomány szerint, Kr. e. 490 a marathóni csata, Kr. u. 

476 a Nyugatrómai Birodalom bukása.  

Topográfia: Egyiptom, Nílus, Athén, Olümpia, Spárta, Itália, Róma, 

Pannónia, Aquincum, Marathón, Római Birodalom.   

 

NAT témakör  A kereszténység 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az iskolában vagy a családban szerzett ismeretek felhasználása.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Jézus élete legfontosabb eseményeinek bemutatása.  

Jézus erkölcsi tanításainak értelmezése.  

A kereszténység fő jellemzőinek és elterjedésének bemutatása.  

A Héber Biblia máig ható innovációi: egyistenhit, tízparancsolat, heti 

pihenőnap.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az Ószövetség/Héber Biblia: Ábrahám és Mózes.  

Az önálló zsidó állam alapítói: Dávid és Salamon története.   

Történetek az Újszövetségből.  

A kereszténység főbb tanításai.  

A kereszténység elterjedése.    



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A keresztény hitélet színterei és szertartásai.  

A kereszténység jelképei.  

Tevékenységek:  

A bibliai történeteket ábrázoló képek, művészeti alkotások gyűjtése.  

Képek gyűjtése bibliai helyszínekről.  

Pál apostol missziós útjainak követése tematikus térképen.  

Fogalmak  

Fogalmak: egyistenhit, Biblia, Ószövetség/Héber Biblia, Újszövetség, 

zsidó vallás, keresztény vallás, keresztség és úrvacsora. 

Személyek: Mózes, Dávid, Salamon, Jézus, Mária, József, Szent Péter és 

Szent Pál apostolok. 

Topográfia: Jeruzsálem, Betlehem.  

  

NAT témakör  A középkor világai 16 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Olvasmányok – mesék és valós történetek –, filmek a középkor 

világából/világáról: királyok, lovagok, polgárok, parasztok.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A középkori és a mai életforma néhány jellegzetességének 

összehasonlítása.  

A középkori kultúra főbb vonásainak felidézése.  

Az egyes középkori társadalmi rétegek életformája közti eltérések 

összehasonlítása.  

A középkori város és a falu összehasonlítása megadott szempontok 

alapján (pl. jellegzetes foglalkozások, életmód).  

A középkori hadviselés legalapvetőbb jellemzőinek bemutatása.  

A középkori páncélos lovag felismerése, fegyverzetének azonosítása 

képen, rekonstrukciós ábrán.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Királyok és nemesek  

Várépítészet – híres magyar középkori várak.  

Egy uradalom működése, a falvak világa (a jobbágyok élete).  

A középkori egyházszervezet.  

A szerzetesség és a kolostor.  

Román és gótikus templomépítészet – híres magyar középkori egyházi emlékek.   

Oktatás a középkorban.  

A céhek.  

A városi polgárok.  

Városépítészet – híres magyar középkori városok.  

Könyvnyomtatás és reneszánsz.  

Az iszlám–arab kihívás.  

A nehézlovas harcmodor.  

Keresztesek a Szentföldön.  

Tevékenységek:  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A lovagi életforma és kultúra. Alaprajz készítése vagy értelmezése egy középkori városról, 

uradalomról, várról vagy kolostorról.   

Tablókészítés a középkori magyar templomokról.   

Céhszabályzat vagy cégér készítése önállóan vagy társakkal.  

Egy középkori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével).  

Beszámoló készítése egy lovagi tornáról és/vagy a lovagi erényekről.  

Egy lehetséges karriertörténet bemutatása a középkorból (inasból céhmester, apródból 

lovag, jobbágyból püspök).  

Montázs összeállítása a középkort idéző képekből megadott szempontok alapján (pl. 

foglalkozás, viselet, jelentős események stb.).  

Fogalmak  

Fogalmak: földesúr, lovag, nemes, uradalom, jobbágy, robot,  pápa, 

szerzetes, bencés rend, pálos rend, kolostor, katolikus, román stílus, 

gótikus stílus, polgár, céh, iszlám vallás.  

Személyek: Szent Benedek, Gutenberg, Mohamed. 

Topográfia: Visegrád, Pannonhalma, Szentföld, Anglia, Franciaország.  

  

NAT témakör  Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 23 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Magyar népmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi, 

mesefajták; mondák, regék, legendák. Alsó tagozatos olvasmányok a 

hun-magyar mondakörből, a vérszerződésről, a honfoglalásról, Szent 

Istvánról.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A mondák és a valóság közötti kapcsolatok és ellentmondások 

felismerése.  

A tanult mondai történetek felidézése, a mondai hősök szándékainak 

azonosítása.  

Mondai szereplők felismerése képek, művészeti alkotások alapján.  

Rekonstrukciós rajzok, ábrák elemzése és/vagy készítése a honfoglaló 

magyarok viseletéről, lakóhelyéről, fegyverzetéről.  

Történetek felidézése az Árpád-kori magyar történelemből.  

A tanult történelmi személyek jelentőségének felismerése.  

A tanult uralkodók elhelyezése az időszalagon.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A hun-magyar eredettörténet a krónikákban: Hunor, Magor; Csaba királyfi.  

Az Árpád-ház eredettörténete: Emese álma, vérszerződés.   

Álmos és Árpád alakja a krónikákban.  

A honfoglalás: Etelközből a Kárpát-medencébe.  

Történetek a kalandozó magyarokról.  

Géza és István alakja a krónikákban.  

István harca Koppánnyal és a koronázás.  

Államalapítás: egyházszervezés, vármegyék és törvények.  

Szent László, a lovagkirály.  

Könyves Kálmán, a művelt király.   

III. Béla, a nagyhatalmú király.  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

II. András és az Aranybulla  

IV. Béla és a tatárjárás.  

Szent Gellért.  

Szent Erzsébet.  

Szent Margit.  

A pozsonyi csata.   

Német támadások nyugatról: felperzselt föld és a vértesi csata. Nomád támadások keletről: a 

kerlési csata.  

Szent Korona.  

Palást, jogar, országalma.  

Tevékenységek:  

Az Árpád-kori magyar történelem kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése.  

Képösszeállítás készítése a Szent Lászlót megörökítő freskókból a Kárpát-medencében.  

A történelmi alakok megjelenítése szerepjátékkal egy konkrét történelmi helyzetben.  

Információk gyűjtése és megbeszélése az Árpád-kor uralkodóiról, szentjeiről.  

A Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintése  

Fogalmak  

Fogalmak: hunok, finnugor, törzs, vérszerződés, fejedelem, honfoglalás, 

székelyek, kalandozások, vármegye, tized, ispán, Szent Korona, 

tatárok/mongolok, kunok.  

Személyek: Álmos, Árpád, Géza, I. (Szent) István, I. (Szent) László, 

Könyves Kálmán, III. Béla, IV. Béla, Szent Gellért, Szent Erzsébet, Szent 

Margit.   

Kronológia: 895 a honfoglalás, 907 a pozsonyi csata, 997/1000–1038 

István uralkodása, 1222 az Aranybulla kiadása, 1241–1242 a tatárjárás, 

1301 az Árpád-ház kihalása.  

Topográfia: Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Esztergom, Buda, 

Székesfehérvár, Horvátország, Muhi, Német-római Császárság.  

  

  



 

6. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

72 óra  

Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából  11  

Új látóhatárok  11  

Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből  16  

Élet a kora újkori Magyarországon  9  

Forradalmak kora  7 

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora  18 

 

NAT témakör  Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából 11 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Mesék, mondák és valós történetek a Hunyadiakról. A nándorfehérvári 

hősök.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A mondák és a valóság közötti kapcsolatok és ellentmondások 

felismerése.  

Tematikus térkép értelmezése és/vagy térképvázlat készítése Nagy 

Lajos hódításairól/Hunyadi János hadjáratairól.  

A tanult történelmi személyek jelentőségének felismerése. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Károly és az aranyforint.  

Nagy Lajos, a hódító.  

Luxemburgi Zsigmond, a császár.  

Hunyadi János, a sokoldalú hadvezér.  

A nándorfehérvári diadal.  

Mondák és történetek Mátyás királyról.  

A fekete sereg.  

Mátyás reneszánsz udvara.  

Tevékenységek:   

A korszak kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése, rendszerezése az egyes 

uralkodócsaládok szerint.  

A nándorfehérvári csata rekonstruálása (ábra, térképvázlat, kép, film, animáció 

segítségével).  

Mátyás, a reneszánsz uralkodó – beszámoló készítése a királyi udvarban tett képzeletbeli 

látogatásról.   

Látogatás a visegrádi várban és/vagy királyi palotában.  

Fogalmak:   Fogalmak: aranyforint, kormányzó, végvár, szekérvár, zsoldos.  

Személyek: I. (Anjou) Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, 

Hunyadi János, I. (Hunyadi) Mátyás.  

Kronológia: 1335 a visegrádi királytalálkozó, 1456 a nándorfehérvári 

diadal, 1458–1490 Mátyás uralkodása.  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Topográfia: Lengyelország, Oszmán Birodalom, Csehország, 

Nándorfehérvár.  

 

NAT témakör  Új látóhatárok 11 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Olvasmányok a földrajzi felfedezésekről, elsősorban Kolumbuszról, 

valamint a felfedezések előtti Amerikáról. Iskolai és iskolán kívüli 

ismeretek a protestáns vallásokról.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A nagy felfedezők útjainak bemutatása térképen.  

A céhek és a manufaktúrák összehasonlítása.  

A világkereskedelem útvonalainak bemutatása térkép segítségével.  

A reformáció és katolikus megújulás hatásának feltárása az anyanyelvi 

kultúra és oktatás területén.  

Érvelés a vallási türelem mellett.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A felfedezők útjai.  

A világkereskedelem kialakulása.  

Gyarmatosítás Amerikában: az őslakosság sorsa, ültetvények és rabszolgák.  

A tőkés gazdálkodás kibontakozása és a polgárosodó életmód.  

A manufaktúrák, a világkereskedelem kialakulása.  

Az első bankok és tőzsdék.  

Egyházi reformtörekvések a kora újkorban.  

Reformáció és katolikus megújulás.  

Az anyanyelvi kultúra és oktatás felvirágzása magyar példák alapján.  

Vallási türelem Erdélyben.  

A természettudományok fejlődése: a kopernikuszi fordulat.  

A középkorit felváltó világkép: a felvilágosodás.  

Tevékenységek:  

Olyan termékek gyűjtése, amelyek a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően kerültek a 

világkereskedelembe.  

Hasonlóságok és különbözőségek megállapítása a megismert felekezetek templomairól 

készült fotók alapján.  

A saját településen (vagy környékén) található különböző felekezetekhez tartozó templomok 

megtekintése.  

Információk gyűjtése a magyar reformáció néhány képviselőjéről.  

Egy természettudós (pl. Kopernikusz, Newton) életének és munkásságának bemutatása: 

plakáton, prezentációval, kiselőadáson.  

Fogalmak  

Fogalmak: gyarmat, manufaktúra, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, bank, 

tőzsde, részvény, reformáció, református, evangélikus, ellenreformáció és 

katolikus megújulás, jezsuiták, vallási türelem, felvilágosodás.  

Személyek: Kolumbusz Kristóf, Magellán, Luther Márton, Kálvin János, 

Károli Gáspár, Pázmány Péter, Kopernikusz. 

Kronológia: 1492 Amerika felfedezése, 1517 a reformáció kezdete 

Topográfia: Spanyolország, India, Kína, London, Sárospatak.  

 



 

NAT témakör  
Portrék és történetek Magyarország kora újkori 

történetéből 
16 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Mondák és történetek, filmek a török ellenes harcok világáról,a 

mohácsi tragédiáról, a Rákócziakról.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A mohácsi csata eseményeinek rekonstruálása animációs film és 

térkép alapján.  

A három részre szakadt ország és a fontosabb török hadjáratok 

bemutatása tematikus térképen.   

A török- és Habsburg-ellenes harcok hőseiről szóló történetek 

elbeszélése, irodalmi szövegek felidézése.  

Képek, ábrázolások gyűjtése és azonosítása, filmrészletek értelmezése 

a törökellenes háborúk hőseiről és eseményeiről.  

A három részre szakadt ország térképének értelmezése.  

Annak a bemutatása, hogy milyen hatással volt a török uralom 

Magyarország fejlődésére.  

II. Rákóczi Ferenc életútjának és személyiségének bemutatása.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

II. Lajos és a mohácsi csata.  

Buda eleste és az ország három részre szakadása.  

A várháborúk hősei (pl. Dobó; Zrínyi, a szigetvári hős).  

Bocskai István fejedelem, a hajdúk vezére.  

Bethlen Gábor, Erdély fejedelme.  

Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér.  

Buda visszavétele: a török kiűzése.  

Rákóczi fordulatos életpályája Munkácstól Rodostóig.  

Történetek a Rákóczi-szabadságharc idejéből.  

A szatmári béke: függetlenség helyett megbékélés a birodalommal.  

Mária Terézia, a családanya és uralkodó.  

Intézkedései Magyarországon.  

A magyar huszárok és a berlini huszárcsíny.  

Főúri kastélyok a művelődés szolgálatában (pl. Eszterháza, Gödöllő).  

Tevékenységek:  

Képek, ábrázolások gyűjtése magyar végvárakról, kiállítás rendezése.  

Egy játékfilm megnézése és megbeszélése a törökellenes háborúk hőseiről és eseményeiről.  

Egy a Rákóczi-szabadságharcot bemutató műalkotás (pl. festmény, népdal, regény) 

feldolgozása.  

Vélemény megfogalmazása, vita a szatmári békéről.  

A magyar huszárokról szóló történetek gyűjtése, elbeszélése.  

A huszárok fegyverzetének és öltözetének bemutatása.  

Képek gyűjtése főúri kastélyokról.  

Fogalmak  

Fogalmak: szultán, janicsár, török hódoltság, kuruc, labanc, 

szabadságharc, trónfosztás.  

Személyek: I. Szulejmán, II. Lajos, Dobó István, Bocskai István, Bethlen 

Gábor, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), II. Rákóczi Ferenc, Mária 

Terézia. 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Kronológia: 1526 a mohácsi csata, 1541 Buda eleste, 1552 Eger védelme, 

1686 Buda visszafoglalása, 1703–1711 a Rákóczi-szabadságharc. 

Topográfia: Mohács, Eger, Erdélyi Fejedelemség, Pozsony, Bécs.  

 

NAT témakör  Élet a kora újkori Magyarországon 9 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Olvasmányok, filmek a török világról, a barokk korról.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A kora újkori életmód összehasonlítása a maival.  

A török kori mezővárosok mindennapjainak bemutatása különböző 

gyűjtött források alapján.   

A 15. századi és a 18. század végi magyarországi etnikai viszonyok 

összehasonlítása térképen, illetve táblázatban vagy diagramon szereplő 

adatok segítségével.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A török uralom.  

A mezőváros élete.  

Szarvasmarha-kereskedelem.  

Magyarország újranépesülése és újranépesítése.  

Népek és vallások együttélése.  

A barokk városépítészet.  

Tevékenységek:  

A török kori magyar kereskedelem fő irányainak és árucikkeinek nyomon követése 

tematikus térkép segítségével.  

Prezentáció vagy plakát készítése ősi magyar állatfajtákról.  

Képek gyűjtése a magyarországi barokk építészetről.   

Egy barokk templom megtekintése a saját településen.  

Fogalmak  
Fogalmak: nemzetiség, ortodox, barokk.  

Topográfia: Debrecen, Temesvár.  

 

NAT témakör  Forradalmak kora 7 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeretek olvasmányok és filmek alapján a francia forradalomról és 

Napóleonról.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Vélemény megfogalmazása a technikai fejlődés előnyeiről és 

hátrányairól.  

A francia forradalom értékelése; pozitívumok és negatívumok 

azonosítása.  



 

Napóleon alakjának, történelmi szerepének megítélése különböző 

források alapján.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Gyapotból pamut.  

A textilipar fejlődése.  

A gőzgép. Bányászat, gyáripar, vasútépítés.  

Gyerekek és felnőttek mindennapjai egy iparvárosban.  

A köztársaság kísérlete Franciaországban.  

A forradalmi terror.  

Napóleon a császár és hadvezér.  

Tevékenységek:  

A manufaktúrák és a gyárak működésének összehasonlítása megadott szempontok alapján.  

Beszélgetés a gyermekmunkáról.  

Napóleon oroszországi hadjáratának követése térképen.  

Napóleon-ábrázolások gyűjtése.  

Fogalmak  

Fogalmak: ipari forradalom, gyár, szabad verseny, tömegtermelés, 

munkanélküliség, forradalom, diktatúra.  

Személyek: James Watt, Edison, Bonaparte Napóleon.  

Kronológia: 1789 a francia forradalom, 1815 a waterlooi csata. 

Topográfia: Párizs, Habsburg Birodalom, Oroszország, Nagy-Britannia.  

 

NAT témakör  A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 18 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Olvasmányok Széchenyiről, a Lánchídról és Kossuthról. Alsó 

tagozatos olvasmányok az 1848–49-es forradalomról és 

szabadságharcról.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

A reformkor legfontosabb problémáinak bemutatása.  

1848. március 15-e eseményeinek felidézése képek, dokumentumok, 

visszaemlékezések, filmrészletek és/vagy dramatikus jelenetek 

segítségével.  

A kor történelmi szereplőinek jellemzése; tevékenységük bemutatása.  

A tavaszi hadjárat hadmozdulatainak végigkövetése térképen.  

A szabadságharcot követő megtorlás néhány konkrét esetének 

bemutatása (aradi vértanúk, a zsidóságot sújtó közösségi büntetés)  

A kiegyezés értékelése.    

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Széchenyi István alkotásai.  

A jobbágyfelszabadítás kérdése.  

A magyar nyelv és a nemzeti kultúra ügye.  

A március 15-i események és a 12 pont.  

Kossuth Lajos szerepe.  

Az áprilisi törvények.  

A Batthyány-kormány.  

Történetek a szabadságharc idejéből.  



 

Görgei Artúr, a hadvezér.  

A tavaszi hadjárat.  

A Függetlenségi nyilatkozat.  

A fegyverletétel és megtorlás – Arad.  

Az ellenállás formái.  

Deák Ferenc szerepe.  

A kiegyezés megkötése.  

Az Osztrák-Magyar Monarchia megszületése.  

Tevékenységek:  

Tablókészítés a kor legfontosabb szereplőiről.   

Képek gyűjtése Széchenyi gyakorlati tevékenységéről.  

Folyamatábra készítése az európai és a magyar forradalmak események összefüggéseiről.  

Térképvázlat készítése a március 15-i eseményekről.  

Kvíz készítése a március 15-i eseményekről és szereplőikről.  

Poszter, kiselőadás, prezentáció készítése a szabadságharc egy híres csatájáról.  

1848–49-es emlékhelyek felkeresése a környéken.  

Képek gyűjtése a szabadságharc honvédeinek egyenruháiról és fegyvereiről.  

Történelmi portré készítése Széchenyi Istvánról és/vagy Kossuth Lajosról és/vagy Deák 

Ferencről.  

Fogalmak  

Fogalmak: országgyűlés, közteherviselés, jobbágyfelszabadítás, 

sajtószabadság, cenzúra, miniszterelnök, honvédség, kiegyezés.  

Személyek: Széchenyi István, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Bem 

József, Görgei Artúr, Klapka György, Ferenc József, Deák Ferenc.  

Kronológia: 1830–1848 a reformkor, 1848. március 15. a pesti forradalom, 

1849. október 6. az aradi kivégzések, 1867 a kiegyezés.  

Topográfia: Pest, Pákozd, Isaszeg, Világos, Komárom, Arad, Osztrák-

Magyar Monarchia.  

 

  



 

7. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

72 óra  

A modern kor születése  7  

A dualizmus kora: felzárkózás Európához  9  

Az első világháború és következményei  13  

A totális diktatúrák  5  

A Horthy-korszak  11  

A második világháború  12  

A megosztott világ  5  

Magyarország szovjetizálása  10  

 

NAT témakör  A modern kor születése 7 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Jelentős események és történelmi személyiségek felidézése a 

középkori és az újkori Európa történetéből. Amerika felfedezése, a 

felfedezők élete. Találmányok, ipari fejlődés.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A 20. század eleji nagyhatalmak azonosítása, és a korabeli világra 

gyakorolt hatásuk feltárása térképek és egyszerű ábrák segítségével.  

A politikai eszmék legjellemzőbb gondolatait megjelenítő néhány 

egyszerű és rövid forrás értelmezése és azonosítása.  

A 19. századi politikai eszmék céljainak és jellemzőinek 

rendszerezése. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A nemzeti eszme és a nemzetállamok Európája.  

A világ nagyhatalmai és ellentéteik a 20. század kezdetén.  

Gyarmatbirodalmak a világ térképén.  

A liberalizmus.  

A konzervativizmus.  

A szocializmus és kommunizmus eszméje.  

A keresztényszocializmus.  

Tevékenységek:  

Németország területi egyesítés előtt és utáni térképének összehasonlítása, értékelése.  

Magyarázatok keresése és azok megvitatása egyes államok létrejöttének és 

megerősödésének okaira (pl. Amerikai Egyesült Államok).  

Ismerkedés nemzeti jelképekkel (zászlók, himnuszok).  

Összehasonlító táblázat készítése a korszak politikai eszméiről.   

Fogalmak  

Fogalmak: nacionalizmus, liberalizmus, konzervativizmus, demokrácia, 

szocializmus, kommunizmus, keresztényszocializmus.   

Személyek: Bismarck, Marx.  

Kronológia: 1871 Németország egyesítése. 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Topográfia: Németország, Olaszország, Brit Birodalom, Amerikai 

Egyesült Államok, Japán.  

 

NAT témakör  A dualizmus kora, felzárkózás Európához 9 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Jelentős események és történelmi személyiségek felidézése. Az 1848–

1849-es magyar forradalom és szabadságharc eseményei.  

A forradalom és a szabadságharc történetének ismerete. A magyar 

polgári átalakulás elhelyezése időben és térben, a XIX. századi Európa 

viszonyai közepette. Iskolai megemlékezések: az aradi vértanúk 

emléknapja.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A millenniumi Budapest bemutatása.  

A dualizmus kori vidék és város lakóinak és életmódjának 

bemutatása.  

A 20. század eleji és korunk életmódja közötti különbségek 

azonosítása.  

A korszak gazdasági és technikai fejlődésének bemutatása.  

A korszak ipari fejlődésének nyomon követése diagramok, táblázatok 

segítségével  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Magyar feltalálók és találmányok, az ipar fejlődése.  

Vasútépítés, folyószabályozás.  

Egy világváros kiépülése – az urbanizáció Budapest példáján.  

A soknemzetiségű ország.  

A zsidó emancipáció, a hazai zsidóság szerepe a magyarországi modernizációban.  

A cigányság helyzete, hagyományos mesterségek.   

A millenniumi ünnepségek.  

A legjelentősebb kulturális alkotások.  

Tevékenységek:  

Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak valamely jeles magyar tudósáról, 

feltalálójáról.  

Képek gyűjtése a dualizmus kori társadalmi csoportok és nemzetiségek életéről.  

Képgyűjtemény (tabló) összeállítása a millenniumi Budapestről internetes források alapján. 

Fogalmak  

Fogalmak: közös ügyek, dualizmus, MÁV, Millennium, emancipáció, 

urbanizáció.  

Személyek: Andrássy Gyula.  

Kronológia: 1896 a Millennium.  

Topográfia: Budapest.  

 

NAT témakör  Az első világháború és következményei 13 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

A XIX. századról szóló olvasmányok, filmek, képek. A 

nemzetállamok kialakulása Európában, mely folyamat 

konfliktusokhoz vezet.  



 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A fontosabb hadviselő országok csoportosítása a szövetségi 

rendszerek szerint.  

Az első világháborús hadviselés összehasonlítása a korábbi 

háborúkéval.  

A háborús körülményeket bemutató különböző típusú források 

gyűjtése, feldolgozása.  

Európa háború előtti és utáni térképének összehasonlítása, a 

változások értelmezése.  

A történelmi Magyarország szétesésének bemutatása térképen az 

elcsatolt területek történelmi megnevezésével.  

Vélemény megfogalmazása a történelmi Magyarország felbomlásának 

okairól.  

A trianoni békediktátum területi és demográfiai következményeinek 

értékelése.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A halálos lövés: a világháború kirobbanása.  

A hadviselő felek: az antant és a központi hatalmak.  

Az állóháború.  

Magyarok a világháborúban.  

A hátország megpróbáltatásai.  

Lenin és a bolsevik hatalomátvétel.  

A forradalmi kísérlet – elhibázott kül- és katonapolitika.  
Magyarország megszállásának folyamata.  

A tanácsköztársaság hatalomra kerülése és bukása.  

Az ellenforradalom.  

A Párizs környéki békék alapelvei, a vesztesek büntetése.  

A trianoni békediktátum – a megcsonkított Magyarország.   

Magyarország területi, népességi és gazdasági veszteségei.  

A kisantant.  

Tevékenységek:  

Vita a háború okairól.  

Grafikonok, táblázatok elemzése a háború legfontosabb adatairól (pl. résztvevők száma, 

veszteségek, háborús kiadások, fegyverek száma stb.).  

Első világháborús emlékhelyek és emlékművek, sírhelyek feltérképezése és felkeresése a 

lakóhelyen és környékén.  

Első világháborús kiállítás megtekintése.  

Első világháborús katonadalok gyűjtése és eléneklése.  

Trianon a gyermek szemével – kortárs visszaemlékezések felkutatása és megbeszélése.  

Fogalmak  

Fogalmak: antant, központi hatalmak, front, állóháború, hátország, 

bolsevik, tanácsköztársaság, vörösterror, fehér különítményes 

megtorlások, kisantant.  

Személyek: Tisza István, Lenin, Károlyi Mihály, Horthy Miklós.  

Kronológia: 1914–1918 az első világháború, 1917 a bolsevik 

hatalomátvétel, 1920. június 4. a trianoni békediktátum.   

Topográfia: Szarajevó, Szerbia, Doberdó, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, 

Burgenland, Erdély, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia, Ausztria.  



 

 

NAT témakör  A totális diktatúrák 5 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A XIX. század nagyhatalmainak ellentétei, a gyarmatosítás alakulása 

az előző évfolyam tanulmányai alapján. Az első világháború nagy 

csatái, új fegyverei, és a világégés következményei.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A kommunista Szovjetunió és a nemzetiszocialista Németország 

jellemzőinek azonosítása képi és szöveges forrásokban.  

A totális diktatúrák összehasonlítása (pl. jelképek, ideológiák, hatalmi 

eszközök).  

Érvelés a 20. század kirekesztő ideológiáival szemben.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Lenin és Sztálin diktatúrája.  

Az államosítás.  

A terror és a munkatáborok.  

A nemzetiszocializmus: fajelmélet és antiszemitizmus.  

A náci hatalomátvétel, a hitleri diktatúra és terror.  

A hitleri Németország terjeszkedése: Ausztria és Csehszlovákia.  

Tevékenységek:  

GULÁG táborok és a náci koncentrációs táborok helyszíneinek térképen való azonosítása.  

Film vagy filmrészletek megtekintése a nemzetiszocialista és/vagy a kommunista 

diktatúráról.  

Fogalmak  

Fogalmak: személyi kultusz, GULAG, totális állam, nemzetiszocializmus, 

antiszemitizmus, fasizmus.  

Személyek: Sztálin, Hitler.  

Kronológia: 1933 a náci hatalomátvétel.  

Topográfia: Szovjetunió, Szibéria (munkatáborok).  

 

  



 

NAT témakör  A Horthy-korszak 11 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A dualizmus korának Magyarországa. Korábbi olvasmányok a trianoni 

békediktátumról és a trianoni Magyarországról. Iskolai 

megemlékezések: a nemzeti összetartozás napja.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A Horthy-korszak gazdasági, kulturális, politikai és társadalmi 

eredményeinek és problémáinak felidézése.  

Az antiszemitizmus megnyilvánulásainak azonosítása források 

alapján.  

Magyarország külpolitikai céljainak és lehetőségeinek bemutatása.  

A társadalmi változások bemutatása szöveges és képi források 

alapján.  

A korszak egy kiemelkedő személyiségének bemutatása.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Horthy, a kormányzó.   

Antikommunizmus és revíziós törekvések.   

A politikai antiszemitizmus.  

Bethlen István miniszterelnöksége.  

Külpolitikai kényszerpályák.  

Gazdasági eredmények.   

Az oktatás, a kultúra és a tudomány néhány kiemelkedő képviselője.  

Társadalmi rétegződés és érintkezési formák Magyarországon.  

Életmód, szabadidő, sport.  

Tevékenység:  

Vázlatkészítés idézetek és képi források felhasználásával a Horthy-korszak társadalmáról.  

Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak jeles személyiségeinek egyikéről.  

Plakátok, korabeli történetek, versek, dalok gyűjtése a revíziós törekvésekről.  

Fotók, illusztrációk gyűjtése az ipar (közlekedés) modernizációjáról.  

Képek gyűjtése az oktatás, a tudomány, a sportélet új intézményeiről.  

Fogalmak  

Fogalmak: revízió, numerus clausus, pengő.   

Személyek: Bethlen István, Klebelsberg Kuno, Szent-Györgyi Albert.  

Kronológia: 1920–1944 a Horthy-korszak.  

 

NAT témakör  A második világháború 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az újabb háborúhoz vezető út. Események, társadalmi és kulturális 

törekvések, gazdasági törések a XX. század első felében. Iskolai 

megemlékezések: a holokauszt emléknapja.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A nemzetiszocialista Németország és a kommunista Szovjetunió 

szerepének feltárása a háború kirobbantásában.  

A második világháború fordulópontjainak felidézése.  

A háború fegyvereinek és borzalmainak bemutatása különböző 

források alapján.  



 

Magyarország területi változásait és világháborús részvételét, valamint 

a második világháború főbb eseményeit bemutató térképek 

értelmezése.  

A magyar külpolitika háború előtti és alatti törekvéseinek és 

mozgásterének bemutatása.  

Ítélet megfogalmazása a második világháborús népirtásokról és 

háborús bűnökről.  

A magyar honvéd helytállásának felidézése források alapján.  

Példák gyűjtése az ellenállás és embermentés formáira.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A hadviselő felek: a tengelyhatalmak és a szövetségesek.   

Sztálin-Hitler paktum, kezdeti német sikerek.  

A háború európai frontjai és a csendes-óceáni hadszíntér.   

Fordulatok a háborúban: Sztálingrád és Normandia, Berlin, az atombomba.  

Európa felosztása.  

A revíziós eredmények   

A Szovjetunió elleni háború – a 2. magyar hadsereg a Donnál.  

Német megszállás.  

A kiugrási kísérlet és a nyilas hatalomátvétel.  

A hadszíntérré vált Magyarország.  

A totális háború.   

A világháború fegyverei.  

A hátország szenvedései.  

Az ellenállás formái.  

A bombázások és városi harcok – Budapest példáján.  

A náci koncentrációs és megsemmisítő táborok.  

Az európai és magyarországi zsidótörvények.  

Kísérlet az európai és a magyar zsidóság és cigányság elpusztítására.  

Áldozatok és bűnösök, felelősség és embermentés: néhány kiemelkedő példa.  

Tevékenységek:  

Képek gyűjtése a német haderő és a szövetségesek magyarországi pusztításának eszközeiről 

és helyszíneiről.  

Példák gyűjtése az ellenállás és embermentés formáira.  

Egy magyarországi embermentő (pl. Boldog Salkaházi Sára) tevékenységének megismerése 

és értékelése.  

Második világháborús emlékhelyek, emlékművek és sírhelyek feltérképezése és felkeresése 

a lakóhelyen és környékén.  

Fogalmak  

Fogalmak: tengelyhatalmak, szövetségesek, bécsi döntések, nyilasok, 

totális háború, holokauszt, gettó, deportálás, koncentrációs tábor, 

zsidótörvények. 

Személyek: Franklin D. Roosevelt, Churchill, Teleki Pál, Szálasi Ferenc, 

Salkaházi Sára. 

Kronológia: 1939–1945 a második világháború, 1941. június a 

Szovjetunió megtámadása, 1944. március 19. Magyarország német 

megszállása, 1945. április a háború vége Magyarországon. 

Topográfia: Sztálingrád, Normandia, Hirosima, Don-kanyar, Auschwitz.  

 



 

NAT témakör  A megosztott világ 5 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A világháborúk története. A hírek egyre gyorsabb terjedésének 

történetisége, a napi aktuális események figyelése, az egyre szaporodó 

információk befogadása. Élmények, információk merítése a XX. 

századdal kapcsolatban más tantárgyakból, műveltségterületekből.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A második világháború után kialakult világrendet bemutató térkép 

áttekintése és értelmezése.  

A nyugati demokrácia és a szovjet diktatúra összehasonlítása.  

A nyugati világ és a keleti blokk életkörülményeinek 

összehasonlítása.  

A hidegháború korabeli és a mai világhatalmi viszonyok 

összehasonlítása.  

A hidegháborús korszak alapvető jellemzőinek, történelmi 

szereplőinek azonosítása képek, szöveges források alapján.  

Gyűjtött információk értelmezése a hidegháború korának néhány 

világpolitikai válságáról (pl. Korea, Kuba, Berlin).   

Információk szerzése, rendszerezése és értelmezése a két 

szuperhatalom fegyverkezési versenyéről diagramok, táblázatok, 

képek és térképek segítségével.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A kétpólusú világ – a vasfüggöny leereszkedése.  

Németország kettéosztása.  

Fegyverkezési verseny a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok között.  

Hidegháborús konfliktusok: Korea, Kuba.  

A nyugati demokrácia és piacgazdaság.  

A jóléti társadalom.  

Az új tömegkultúra kialakulása.  

Tevékenységek:  

A jóléti állam jellemzőinek összegyűjtése és értékelése.  

Internetes és egyéb források alapján képes gyűjtemény összeállítása az új tömegkultúra 

jellemző tárgyairól, eseményeiről.  

Poszterek készítése a nyugati és keleti blokk országainak életmódjáról.  

Kiselőadás tartása egy hidegháborús konfliktusról. 

Fogalmak  

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), hidegháború, 

vasfüggöny, berlini fal, szuperhatalom, Észak-atlanti Szerződés Szervezete 

(NATO), Varsói Szerződés, piacgazdaság, jóléti állam.   

Személyek: Hruscsov, Kennedy.  

Kronológia: 1947 a párizsi béke, a hidegháború kezdete, 1948 Izrael 

Állam megalapítása.  

Topográfia: Berlin, Németországi Szövetségi Köztársaság (NSZK), Német 

Demokratikus Köztársaság (NDK), Észak- és Dél-Korea, Kuba.  

 

NAT témakör  Magyarország szovjetizálása 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

A bolsevikok hatalomra kerülése Oroszországban. Tanácsköztársaság 

Magyarországon. A kommunista és szocialista eszmék. A második 

világháború következményei hazánkban.  



 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Magyarország szovjet megszállása következményeinek felidézése.   

A tömeges deportálások jellemzőinek azonosítása visszaemlékezések 

és egyéb források alapján.  

A Rákosi-rendszer jellemzőinek, bűneinek azonosítása források, 

képek, filmrészletek alapján.  

A határon túli magyarok megpróbáltatása-inak bemutatása különböző 

források alapján.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Háborús pusztítás és szovjet megszállás, deportálások a szovjet munkatáborokba.   

Bűnbakká tett németek és magyarok – kitelepítések, lakosságcsere.   

Az 1945-ös és 1947-es választások.    

Egypártrendszer, államosítás, diktatúra.   

Az ÁVH működése.  

A személyi kultusz.  

Az egyházüldözés.  

A tervgazdaság működése.  

A deportálások és üldözések okai.  

A határon túli magyarok megpróbáltatásai: deportálások Csehszlovákiában; szovjet, román 

és jugoszláv munkatáborok.  

Magyarországi kitelepítések és munkatáborok.  

Tevékenységek:  

Jelszavak, csasztuskák, viccek gyűjtése a Rákosi-diktatúra idejéből.  

Új iparvárosok azonosítása térképen.  

Egy játékfilm vagy filmrészlet megtekintése a korszakból vagy a korszakról.  

Saját vélemény megfogalmazása a Rákosi-diktatúráról.  

Kitelepítésekről, deportálásokról szóló visszaemlékezések részleteinek közös feldolgozása.  

Fogalmak  

Fogalmak: malenkij robot, államosítás, tervgazdaság, Államvédelmi 

Hatóság (ÁVH). 

Személyek: Kovács Béla, Rákosi Mátyás, Mindszenty József.   

Kronológia: 1945 szovjet megszállás, választás Magyarországon, 1948–

1956 a Rákosi-diktatúra.  

Topográfia: Recsk, Hortobágy, Duna-delta.  

8. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

72 óra  

A forradalomtól az ezredfordulóig   22  

Együttélés a Kárpát-medencében  9  

Népesedés és társadalom  7  

A demokratikus államok  9  

Régiók története  15  



 

Mérlegen a magyar történelem  10  

 

NAT témakör  A forradalomtól az ezredfordulóig 22 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

. A második világháború következményei hazánkban.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Beszámolók készítése az 1956-os forradalom és szabadságharc 

hőseiről.  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni megtorlások 

kegyetlenségének bemutatása példákon keresztül.  

Érvek gyűjtése a Kádár-rendszer diktatórikus jellegének 

alátámasztására.  

A Kádár-rendszerről szóló különböző jellegű források elemzése, 

értelmezése.  

A Kádár-rendszer és napjaink életkörülményeinek összehasonlítása.  

A rendszerváltoztatás jelentőségének, következményeinek 

bemutatása.  

A magyar történelem legfontosabb politikai eseményeinek időrendbe 

állítása a rendszerváltoztatástól napjainkig.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Október 23., a forradalom kirobbanása.   

A pesti srácok és szabadsághősök.  

A forradalom lakóhelyünkön és környékén.   

Szovjet tankokkal a népakarat ellen.  

A forradalom jelképei.  

A magyar forradalom a világtörténelem színpadán.  

A kádári megtorlás.   

A pártállam működése: az elnyomás változó formái.  

Ellenőrzött társadalom, tömegszervezetek.  

A paraszti gazdaságok felszámolása, téeszesítés.   

A szocialista modernizáció – „a legvidámabb barakk”.  

A hiánygazdaság.   

A második gazdaság kiépülése.  

Életszínvonal-politika és eladósodás.  

A Szovjetunió és a szocialista rendszer országainak válsága.   

Az ellenzék megszerveződése Magyarországon.  

A tárgyalásos rendszerváltoztatás.  

A kétpólusú világ megszűnése.  

Az első szabad országgyűlési és önkormányzati választás.   

Antall József kormánya.  

A demokrácia és a piacgazdaság kiépítése.   

A többpártrendszer működése.  

Gazdasági válság és felzárkózás  – vesztesek és nyertesek.  

A társadalom átalakulása.  

Magyarország NATO-tagsága.  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Tevékenységek:  

Információgyűjtés a „pesti srácokról”.   

Térképvázlat készítése az 1956-os események budapesti helyszíneiről.  

Interjú készítése egy 1956-os visszaemlékezővel.  

1956-os emlékhelyek és emlékművek, sírok feltérképezése a lakóhelyen és környékén.  

Az 1956-os forradalom és a Kádár-rendszer korszakával kapcsolatos játékfilm/ filmrészlet 

megtekintése és értelmezése.  

Tablókészítés az úttörő mozgalom jellemzőiről a világnézeti nevelésben betöltött 

szerepéről.  

Gazdasági és társadalmi diagramok, grafikonok elemzése a szocializmus válságának 

időszakából.  

Retró-kiállítás rendezése.  

Családi emlékek bemutatása, visszaemlékezések gyűjtése, interjú készítése tanári útmutatás 

alapján a Kádár-rendszerről és a rendszerváltoztatás időszakából.  

Fogalmak  

Fogalmak: Molotov-koktél, sortüzek, munkásőrség, Magyar Szocialista 

Munkáspárt (MSZMP), Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ), úttörő, 

termelőszövetkezet, háztáji, maszek, gulyáskommunizmus, 

rendszerváltoztatás, privatizáció, jogállam, többpártrendszer. 

Személyek: Nagy Imre, Kádár János, Gorbacsov, Reagan, II. János Pál, 

Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor. 

Kronológia: 1956. október 23. a forradalom kitörése, 1956. november 4. 

a szovjet támadás, 1956–1989 a Kádár-rendszer,  

1989–1990 a rendszerváltoztatás, 1990 az első szabad választások, 1991 

a Szovjetunió felbomlása, 1999 Magyarország belép a NATO-ba.  

Topográfia: Corvin köz, Mosonmagyaróvár.  

 

  



 

NAT témakör  Együttélés a Kárpát-medencében 9 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A második világháború következményei hazánkban.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A határon túli magyarság története főbb fordulópontjainak áttekintése 

1920-tól napjainkig.  

Példák gyűjtése a határon túli magyarság életéből a hűségre és 

helytállásra.  

A határon túli magyar kisebbségi lét nehézségeinek bemutatása.  

A Kárpát-medence 1910-es és 1990 utáni etnikai térképének 

összehasonlítása a magyarság és a nemzetiségek elhelyezkedése 

szempontjából.  

Példák gyűjtése a nemzeti összetartozás megnyilvánulásairól az 

anyaországi és a határon túli magyarság kapcsolatában.  

Példák gyűjtése a Kárpát-medence népeinek együttműködésére és 

konfliktusaira a történelem során.  

A magyarországi nemzetiségek 19-20. századi története főbb 

jellemzőinek, fordulópontjainak felidézése.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Határon túli magyarlakta területek.  

Fordulópontok a határon túli magyarok történetében: a történelmi Magyarország felosztása, 

a revízió, magyarellenes megtorlások, rendszerváltoztatás.   

A kisebbségi lét nehézségei egykor és ma: adminisztratív intézkedések és mindennapok.  

Kivándorlás és asszimiláció.  

Magyarország nemzetiségi arányainak változása.  

Az asszimiláció folyamata.  

Fordulópontok a nemzetiségek történetében: 1848–49-es szabadságharc, a történelmi 

Magyarország felosztása, a magyarországi németek kitelepítése.  

A hazai cigány/roma népesség története.  

A nemzetiségi jogok a mai Magyarországon.  

Tevékenységek:  

Kiselőadás készítése egy példamutató életút (pl. Esterházy János, Márton Áron) 

fordulópontjairól.  

Beszámoló készítése az erdélyi falurombolási tervről (pl. Bözödújfalu).  

Határon túli területek meglátogatása tanulmányi kirándulás kereteiben (pl. Határtalanul 

program).  

Az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki magyarok életviszonyainak összehasonlítása 

egymással és a hazai viszonyokkal.  

Tabló vagy prezentáció készítése a hazai cigányság korabeli életmódjáról.  

Fogalmak  

Fogalmak: kitelepítés, asszimiláció.  

Személyek: Esterházy János, Márton Áron.  

Kronológia: 1944–1945 magyarellenes atrocitások.  

 Topográfia: Szlovákia, Ukrajna.  

NAT témakör  Népesedés és társadalom 7 óra  



 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Az emberi együttélésre vonatkozó hétköznapi és iskolai szabályok 

ismerete.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

A népesedés nagy korszakainak és azok jellemzőinek felidézése.  

Információk gyűjtése az élelemtermelés fejlődéséről (például régészeti 

leletek alapján).  

A népességváltozás okainak és következményeinek bemutatása.  

Hasonlóságok és különbségek megállapítása az egyes népesedési 

korszakok és folyamatok között.  

Vita a modern kori demográfiai folyamatokról és azok várható 

hatásairól.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Letelepedés és élelemtermelés: növénytermesztés és állattenyésztés.  

Önellátás, árutermelés, kereskedelem.  

A népességnövekedés korlátai.  

A hagyományos társadalom (hierarchia és család).  

Az ipari forradalmak hatásai: népességrobbanás és városiasodás.  

Népességnövekedés a fejlődő és népességfogyás a fejlett világban.  

A migráció.  

A modern/ipari társadalom (egyenjogúság és individualizmus).   

A női szerepek változásának áttekintése a történelem során.  

Tevékenységek:  

A népesedéstörténet statisztikai adatainak értelmezése, csoportosítása és felhasználása 

állítások alátámasztására vagy cáfolására.  

Fiktív napló készítése különböző korban és társadalmi helyzetben élő nők életéről, 

mindennapjairól.  

Beszélgetés a népességnövekedés és csökkenés okairól és hatásairól.  

A migráció okainak és hatásainak megvitatása.  

Fogalmak  

Fogalmak: háziasítás, nagy pestisjárvány, népességrobbanás, migráció, 

multikulturalizmus, terrorizmus, globalizáció. 

Személyek: Semmelweis Ignác.  

 

NAT témakör  A demokratikus államok 9 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

A politikai ideológiák és struktúrák történelmileg kialakult 

alaptípusainak ismerete.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A demokrácia kialakulása, állomásainak felidézése és működésének 

jellemzése a különböző történelmi korszakokban.  

Csoportos szerepjáték demokratikus döntéshozatalról (pl. az athéni 

demokráciában).  

Demokratikus döntéshozatal ábrázolása egy folyamatábrán.  

A brit parlamentáris és az amerikai elnöki rendszer összehasonlítása.  



 

Áttekintő ábra értelmezése a magyarországi államszervezetről és a 

választási rendszerről.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az athéni demokrácia működése.   

A parlamentáris rendszer működése Nagy-Britanniában.  

Az elnöki rendszer működése az Amerikai Egyesült Államokban.  

Az Alaptörvény.  

Az Országgyűlés, a kormány és az igazságszolgáltatás.   

Az országgyűlési és önkormányzati választási rendszer.  

Tevékenységek:  

Csoportos szerepjáték demokratikus döntéshozatalról (pl. az athéni demokráciában).  

Demokratikus döntéshozatal ábrázolása egy folyamatábrán. 

Fogalmak  

Fogalmak: népgyűlés, hatalmi ágak, alkotmány, elnök, általános 

választójog.  

Személyek: Periklész, George Washington.  

Kronológia: Kr. e. 5. sz. az athéni demokrácia fénykora, 1776 az 

amerikai Függetlenségi nyilatkozat, 2012 Magyarország Alaptörvénye.  

 

NAT témakör  Régiók története 
Óraszám 

15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A háború után kialakuló két világrendszer, a hidegháború időszakának 

kezdete. Integrációs törekvések a politikai és gazdasági életben, új 

katonai szövetségek létrehozása. A háború után a nemzetek közötti 

összefogásnak egyre nagyobb a szerepe.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Az Európai Unió céljainak felidézése.  

Az európai integráció eredményeinek és problémáinak áttekintése.  

A közép-európai régió középkori, újkori és mai térképeinek 

összehasonlítása.  

A közép-európai népek helyzetének összehasonlítása a középkortól 

napjainkig.  

Az Amerikai Egyesült Államok szuperhatalmi helyzetének elemzése 

és értékelése katonai, politikai, gazdasági és kulturális téren.  

Kína világgazdasági és világpolitikai szerepének megvitatása.  

A közel-keleti konfliktusról megfogalmazott álláspontok és érvek 

azonosítása, beszélgetés a békés megoldási módokról.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az Európai Unió születése és bővülése.  

Az európai integráció céljai, eredményei és gondjai.  

Magyarország európai uniós tagsága.  

A régió sajátosságai (jellemzően kontinentális helyzet, birodalmi függés és nemzeti 

sokszínűség).  

A második világháború hadszíntere.  



 

A szovjet megszállás.  

A visegrádi együttműködés.  

Az Amerikai Egyesült Államok létrejötte.  

Az amerikai polgárháború okai és eredményei.  

Az Amerikai Egyesült Államok világhatalommá válása.  

Az indiai civilizáció vallási és kulturális alapjai.  

A brit gyarmati uralom.  

Gandhi és a függetlenségi mozgalom.  

A jelenkori India ellentmondásai.  

A kínai civilizáció vallási és kulturális alapjai.  

Kína félgyarmati sorban.  

A japán megszállás.  

Mao Ce-tung és a kommunista diktatúra.  

A gazdasági óriás.  

Az Oszmán Birodalom felbomlása.  

Izrael állam létrejötte.  

Az olaj szerepe a régió történetében.  

Az iszlám és az iszlamizmus.  

Etnikai, vallási és gazdasági törésvonalak.  

Tevékenységek:  

Információk gyűjtése a visegrádi együttműködés előzményeiről és jelenlegi tartalmáról.  

Az Amerikai Egyesült Államok világhatalmi szerepének elemzése gazdasági adatsorok 

segítségével.  

Különböző források gyűjtése az indiai és kínai civilizáció történetéből, ezek alapján 

ismertetők, prezentációk készítése.  

Az Oszmán Birodalom, valamint a Közel-Kelet területi változásainak nyomon követése 

történelmi térképeken.  

Beszámolók, prezentációk készítése az arab-izraeli konfliktusról (pl. az izraeli határ 

változásai, az olajválság).  

Fogalmak  

Fogalmak: integráció, euró, Európai Unió, visegrádi együttműködés, 

polgárháború, nagy fal, hinduizmus, buddhizmus, kasztrendszer, Korán.  

Személyek:  Lincoln, Gandhi, Mao Ce-tung.  

Kronológia: 1957 a római szerződés, 1992 a maastrichti szerződés, 2004 

Magyarország belép az Európai Unióba.  

Topográfia: Brüsszel, Lengyelország, Csehország, Közel-Kelet, Izrael.  

 

  



 

NAT témakör  Mérlegen a magyarok története 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Korábbi olvasmányok, filmek felhasználása. Iskolai ünnepségek 

felidézése.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Valamely területen kiemelkedő eredményt elérő magyarok 

tevékenységének felidézése, bemutatása.  

A Magyar Királyság középkori sikeressége okainak felidézése.  

Érvek gyűjtése a Habsburg Birodalomhoz tartozásunk előnyei és 

hátrányai mellett a 18. században és a 19. század első felében.  

Levert szabadságharcaink értékelése az utóbb elért eredmények 

alapján.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Világjáró magyarok (utazók, felfedezők).  

Tudósok és feltalálók (pl. informatika, autóipar, űrkutatás).  

Világraszóló sportsikerek – magyarok az olimpiákon.  

Magyar művészek a világban.  

Magyarország mint szuverén európai hatalom a középkorban.  

A török kor: a középkori örökség pusztulása és az etnikai arányok romlása.  

Az Osztrák-Magyar Monarchia, a Közép-Európát sikeresen egyesítő birodalom.  

Trianon máig tartó hatásai: a kisállami lét kényszerpályái a nagyhatalmak árnyékában.  

Új típusú kapcsolatépítés a rendszerváltoztatás után a kisebbségbe került magyarsággal.  

A magyar megmaradás titkai: szabadságharcok, békés építkezés.  

Tevékenységek:  

Világjáró magyar utazókról szóló beszámolók készítése.  

Kiselőadások, bemutatók készítése magyar tudósokról, feltalálókról, találmányokról, 

olimpikonokról, művészekről.  

Referátum készítése egy magyar Nobel-díjas tudósról (pl. Szent-Györgyi Albert, Gábor 

Dénes stb.).  

Prezentáció készítése egy sikeres magyar sportolóról.  

Példák gyűjtése kisebbségben élő magyarság megmaradásáért folytatott küzdelem formáira 

és képviselőire. 

Fogalmak  

Javasolt személyek (altémánként 1-2): Julianus barát, Kőrösi Csoma 

Sándor, Magyar László; Neumann János, Csonka János, Galamb József, 

Kármán Tódor; Papp László, Puskás Ferenc, Egerszegi Krisztina,   

Balczó András; Liszt Ferenc, Munkácsy Mihály, Kodály Zoltán, Bartók 

Béla, Korda Sándor.  

 

  



 

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. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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. 

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.  

− 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. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

− 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 

 

 

  



 

Hon- és népismeret  

  

  A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

6. évfolyam  1  36  

6. évfolyam  

A témakörök áttekintő táblázata 

Témakör neve  Óraszám 

36 óra 

Az én világom  6  

Találkozás a múlttal  20  

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink  10  

 

NAT témakör  Az én világom 6 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Nyitottá válik a családi és közösségi értékek befogadására;  

Megbecsüli szűkebb lakókörnyezetének épített örökségét, természeti 

értékeit, helyi hagyományait;   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A családtagok, a közösség emberi értékei iránti érzékenység 

fejlesztése  

Ok-okozat összefüggések felismertetése  

Kommunikációs készség fejlesztése   

Az önálló ismeretszerzés erősítése   

Hagyományos szerepek megismertetése a családban.  

A nemzedékek közötti távolság csökkentése  

Az önálló ismeretszerzésben való jártasság növelése  

Ismeretek megosztási készségének fejlesztése  

Véleményalkotás gyakorlatának erősítése  

Családi történetek, családfa   

Szomszédság, rokonság fogalma, rokoni viszonyok, elnevezések   

A település jellegzetes mesterségei   

Nagyszüleink, dédszüleink és a régebbi korok világának erkölcsi 

normái  

A lakóhely épített és természeti környezetének adottságai, 

helytörténete, néphagyományai  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A családtagok, a közösség emberi értékei iránti érzékenység fejlesztése  

Ok-okozat összefüggések felismertetése  



 

Kommunikációs készség fejlesztése   

Az önálló ismeretszerzés erősítése   

Hagyományos szerepek megismertetése a családban.  

A nemzedékek közötti távolság csökkentése  

Az önálló ismeretszerzésben való jártasság növelése  

Ismeretek megosztási készségének fejlesztése  

Véleményalkotás gyakorlatának erősítése  

Családi történetek, családfa   

Szomszédság, rokonság fogalma, rokoni viszonyok, elnevezések   

A település jellegzetes mesterségei   

Nagyszüleink, dédszüleink és a régebbi korok világának erkölcsi normái  

A lakóhely épített és természeti környezetének adottságai, helytörténete, néphagyományai  

Fogalmak  

család, rokon, közösség, helyi értékek, helytörténet, mesterség, 

foglalkozás, norma, épített környezet, természeti környezet, 

fenntarthatóság  

 

NAT témakör  Találkozás a múlttal 20 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Érdeklődő attitűdjével erősíti a nemzedékek közötti párbeszédet.  

Érvekkel tudja alátámasztani, hogy a természet kínálta lehetőségek 

felhasználásának elsődleges szempontja a szükségletek kielégítése, a 

mértéktartás alapelvének követése.  

Megismeri a gazdálkodó életmódra jellemző újrahasznosítás elvét, és 

saját életében is törekszik ennek megvalósítására.  

Tevékenyen részt vesz a kooperatív csoportmunkában zajló 

együttműködő alkotási folyamatban, digitális források közös 

elemzésében;  

A feladatok vállalásánál mérlegel, hogy melyek felelnek meg 

legjobban személyiségének, többféle intelligenciájának  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Megbecsüli az idősebb családtagok tudását, nyitott a korábbi 

nemzedékek életmódjának, normarendszerének megismerésére, 

elfogadására;  

Ok-okozati összefüggést állapít meg az eltérő természeti környezet és 

a különböző tájakon élő emberek eltérő életmódja között.  

Megállapításaiban rámutat a néphagyományok közösségformáló, 

közösségmegtartó erejére;  

Szöveges és képi források, digitalizált archívumok elemzése, 

feldolgozása alapján önálló előadásokat hoz létre, csoportos 

szerepjáték során reprodukálja a megismert szokásokat;  

Meghatározott helyzetekben önálló véleményt alkot, a társak 

véleményének meghallgatását követően álláspontját felül tudja bírálni, 

döntéseit át tudja értékelni  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Ok-okozat összefüggések felismertetése  

Kommunikációs készség fejlesztése   

Az önálló ismeretszerzés erősítése   



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A környezettudatos szemlélet fejlesztése  

Az életmódot befolyásoló természeti tényezők megismerésének bővítése  

A változások felismerésének erősítése  

A szerepbe lépés képességének fejlesztése  

A paraszti háztartás  

Az egymásra utaltság, a közösen végzett munka jelentőségének megismerése  

A lakókörnyezet funkciójának megértése  

Mesterségek megismerése nyomán a fizikai munka megbecsülése, értékelése  

A magyarok és a magyarországi nemzetiségek házainak külső jellegzetességei, táji 

különbségei  

A konyha és az ételkészítés eszközei  

A szoba berendezése, bútorzata  

A családon belüli munkamegosztás  

Ünnepek, jeles napok  

A keresztény ünnepek a népi hagyományokban:   

Őszi jeles napok, ünnepek   

Karácsonyi ünnepkör, köszöntők, színjátékszerű szokások  

Farsangköszöntők, maszkos alakoskodások, iskolába toborzó szokások  

Nagyböjt, böjti játékok, húsvéti ünnepkör szokásai  

Májusfaállítás, pünkösdi szokások  

Szent Iván-napi szokások, nyári jeles napok,   

A közösségi alkalmak (vásárok, pásztorünnepek, búcsúk) és jelentőségük a hagyományos 

közösségi életben   

Keresztelő, népi játékok, gyereklakodalom  

Leány-, legényélet jellegzetességei, szokásai  

A lakodalom, lakodalmi szokások  

Életmód  

A társas munkák és gazdasági, társadalmi jelentőségük    

A munkaalkalmakhoz (aratás, szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó) kapcsolódó szokások 

és játékok  

Hétköznapi és ünnepi viselet  

Hagyományos paraszti ételek  

A népi táplálkozás jellemzői  

A gazdálkodó ember legfontosabb munkái   

Gyermekjátékok  

Fogalmak  

jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó 

szerkezet, tetőformák, konyhai cserépedény, sparhelt, munkasarok, 

szentsarok, munkamegosztás;   

ünnep, jeles nap, böjt, advent, köszöntő szokások, lucázás, kántálás, 

betlehemezés, bölcsőske, regölés, aprószentek napi vesszőzés, 

háromkirályjárás, iskolába toborzó szokások, böjti játékok, kiszehajtás, 

villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, 

pünkösdikirályné-járás, nyári napforduló, kaláka, pásztorünnep, búcsú, 

gyereklakodalom, leányélet, legényélet, lakodalom;   

szántás, vetés, aratás, szüret, szilaj és félszilaj pásztorkodás, fonás, 

szövés, fonó, ing, gatya, pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös 

nap, kenyérsütés, téli étrend, nyári étrend, fonó, tollfosztó, 

kukoricafosztó, vásár, körjáték, utánzó játék, eszközös játék, sport jellegű 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

játék, gyermekfolklór, népi játék, kávéház, kaszinó, „korzózás”, polgár, 

munkás, értelmiség, keresztelő  

 

NAT témakör  Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 10 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

meglátja az összefüggést a szülőföldhöz kötődés kialakulása és a 

lokális értékek megismerése között  

életkorának megfelelő önálló alkotás keretében megjeleníti a magyar 

tudomány és kultúra eredményeit, a hungarikumokat;  

tiszteletben tartja más kultúrák értékeit.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

  

önálló néprajzi gyűjtés segítségével, digitális archívumok 

tanulmányozása nyomán be tudja mutatni a néprajzi tájak jellemzőit;  

helyszínekhez kötött példákat tud mondani hazánk természeti 

értékeire, épített örökségekre;  

nyitottá válik a hazánkban élő nemzetiségek kultúrája iránt  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A nemzeti identitástudat erősítése  

A magyar népszokások, hagyományok, mint kulturális értékek megismertetése   

Az önálló ismeretszerzés támogatása   

Ismeretek megosztási készségének fejlesztése  

Véleményalkotás gyakorlatának erősítése  

Néprajzi tájak, tájegységek Magyarországon és a Kárpát-medencében  

Dunántúl, Felföld, Alföld, és a kapcsolódó határon túli területek néprajzi jellemzői   

Erdély és Moldva hon- és népismereti, néprajzi jellemzői  

A magyarság kulturális öröksége a határon túli területeken  

A hazánkban élő nemzetiségek kultúrája, hagyományai  

Természeti kincseink, az épített környezet értékei  

A magyar tudomány és kultúra eredményei és alkotói a nagyvilágban  

A hungarikumok   

Fogalmak  

néprajzi csoport, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő magyarok, 

szórvány, nemzeti összetartozás, haza, hazaszeretet, hungarikum, 

világörökség  

 

  



 

Állampolgári ismeretek  

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma   

8. évfolyam  1  36  

12. évfolyam 1 32 

8. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

36 óra 

Család; a családi szocializáció jellemzői, a hagyományos családmodell  4 

A család gazdálkodása és pénzügyei  3 

Településünk, lakóhelyünk megismerése  7 

Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségeink  6 

A magyar állam alapvető intézményei, az állam szerepe a gazdaságban  6 

Mindennapi ügyintézés; felkészülés a felnőttkori szerepekre, 

feladatokra  

4 

A fogyasztóvédelem alapjai  3 

A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és szociális ellátás  3 

 

NAT témakör 
Család; a családi szocializáció jellemzői, a hagyományos 

családmodell 
4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Felismeri a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló 

jelentőségét. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Értelmezi a családi kohézió alapelemeit, jellemzőit: együttműködés, 

szeretetközösség, kölcsönösség, tisztelet;  

Értelmezi a család, mint a társadalom alapvető intézményének 

szerepét és jellemzőit;  

Felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita 

társadalmi hasznosságát.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása  

A kommunikációs készség fejlesztése  

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése  

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése  

A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az egymást követő generációk életútjának megismerése révén a történetiség saját élményű 

megtapasztalása  

A hagyományos családmodell közösségi és társadalmi fontosságának tudatosítása, a családi 

szerepek megismerése  

Ismeretszerzés, forrásfeldolgozás a családi szocializáció folyamatáról és jellemzőiről  

Családtörténeti kutatás projekt a tanuló választása és egyéni tervezés alapján  

A család fogalma és társadalmi szerepe; A család: szeretetközösség, együttműködés, 

kölcsönösség, tisztelet; A családi szerepek; A családi szocializáció jellemzői  

Fogalmak  család, házasság, családi szerepek, gyermekvállalás  

 

NAT témakör A család gazdálkodása és pénzügyei 3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a családi háztartás összetevőit, értelmezi a család gazdálkodását 

meghatározó és befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Felismeri a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának 

és a környezettudatos életvitel kialakításának társadalmi jelentőségét. 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása  

A kommunikációs készség fejlesztése  

A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása  

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése  

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése  

A digitális kompetencia fejlesztése  

A szövegértés, szövegalkotás fejlesztése   

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás támogatása  

A háztartás fogalmának értelmezése  

A család bevételeinek és kiadásainak csoportosítása  

Információk gyűjtése és értelmezése a család megtakarítási lehetőségeiről  

A tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásainak megismertetése, az ok – okozati 

összefüggések feltárása  

A családok takarékossági lehetőségei, a környezettudatos életvitel  

A családokra jellemző fogyasztási szokások  

Családi költségvetés alapvető elemeinek megismerése, értelmezése, a következtetések 

megfogalmazása  

Családi háztartás; Bevételek, kiadások; A család fogyasztási szokásai 

Fogalmak  

családi háztartás, a család bevételei: jövedelmek, társadalmi juttatások, a 

tulajdonból származó jövedelmek, örökség, nyeremény, a család kiadásai: 

létszükségleti kiadások, jóléti (például kulturális, szabadidős és rekreációs) 

kiadások, rendkívüli kiadások, fogyasztás, pénzügyi tudatosság, 

gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság¸ környezettudatosság 

 

NAT témakör Településünk, lakóhelyünk megismerése 7 óra  



 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, a 

település történetének alapvető eseményeit és fordulópontjait;  

Ismeri a saját településének, lakóhelyének alapvető jellemzőit, 

értelmezi a településen működő intézmények és szervezetek szerepét 

és működését.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Társaival együttműködve a lakóhelyével kapcsolatos javaslatokat 

fogalmaz meg, tervet készít a település fejlesztésének lehetőségeiről;  

Felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita 

társadalmi hasznosságát;  

Arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén 

teljesítse;  

Önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg, 

tervet, tervezetet készít.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása  

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése  

A kommunikációs készség fejlesztése  

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése  

A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése  

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése  

Az együttműködési és a szervezőkészség fejlesztése  

Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése  

Digitális kompetencia fejlesztése  

A település, lakóhely környezeti sajátosságainak, történelmének megismerése   

A településen jelenlévő egyházi, vagy kulturális szervezet, sportegyesület megismerése  

 A település, lakóhely jellemzőinek megismerése  

A település történelmi, kulturális, néprajzi értékeinek megismerése  

A település, lakóhely közintézményei  

A település fejlesztésének lehetőségei  

A település, lakóhely alapvető jellemzői; A település történetének sajátosságai; A lakóhely 

kulturális értékei; A településen működő intézmények és szervezetek  

Fogalmak  

intézmény, önkormányzat, polgármester, polgármesteri hivatal, jegyző, 

egyház, vallási közösség, szervezet, karitatív szervezet, civil szervezet, 

alapítvány, településfejlesztés, társadalmi felelősség, fenntarthatóság  

 

NAT témakör Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségeink 6 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Megfogalmazza a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a 

közösség szempontjából is. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Társaival megvitatja a nemzetek, nemzetállamok helyét és szerepét a 

globális világban;  

Értelmezi és társaival megbeszéli a honvédelem jelentőségét a 

globalizáció korában;  

Felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita 

társadalmi hasznosságát;  



 

Arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén 

teljesítse;  

Beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az 

infokommunikációs eszközöket.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az önismeret fejlesztése  

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése  

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése  

A kommunikációs készség fejlesztése  

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése  

Digitális kompetencia fejlesztése  

Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése  

Nemzeti identitás, hazaszeretet kialakítása, megerősítése  

A magyar kulturális örökség és hagyományok megismerése  

A közösség iránti kötelességtudat és felelősségérzet kialakítása, a patriotizmus és 

lokálpatriotizmus értelmezése  

A honvédelem szerepének, lehetőségeinek, feladatainak megismerése  

Más kultúrák iránti érdeklődés kialakítása  

A nemzetállamok helye, szerepe és fontossága a globális világban  

Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének megismerése, elemzése  

Népek, nemzetiségek megismerése Magyarországon és a Kárpát-medencében  

Nemzetfogalom, nemzeti identitás, nemzetállam; Lokálpatriotizmus, hazafiság, európaiság; 

Nemzetiségek, nemzetiségi jogok 

Fogalmak  

nemzet, nemzeti identitás, honvédelem, nemzeti kisebbség, nemzetiség, 

nemzetiségi jogok, Európai Unió, jogok és kötelezettségek, hazaszeretet, 

globalizáció, nemzetpolitika  

 

NAT témakör 
A magyar állam alapvető intézményei, az állam szerepe 

a gazdaságban 
6 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és 

működését;  

Értelmezi a törvényalkotás folyamatát;  

Azonosítja az igazságszolgáltatás intézményeit és működésük 

jellemzőit;  

Értelmezi az állam gazdasági szerepvállalásának területeit. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Felismeri a jogok és kötelességek közötti egyensúly kialakításának és 

fenntartásának fontosságát;  

Beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az 

infokommunikációs eszközöket;  

Felismeri a közteherviselés társadalmi és erkölcsi jelentőségét, kiemeli 

az adómorál javításának fontosságát.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A kommunikációs készség fejlesztése  

Digitális kompetencia fejlesztése  

Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése  



 

A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása  

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése  

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése  

A magyar állam alapvető intézményeinek megismerése, rendszerezése   

A magyar állampolgárság feltételei  

A törvényalkotás menete  

Az igazságszolgáltatás intézményeinek és funkcióinak megismerése  

Az igazságszolgáltatás szereplői és feladatkörük  

Az állam feladatainak megismerése, gazdasági szerepének azonosítása  

Az állam bevételeinek csoportosítása  

A háztartások és az állam kapcsolatrendszere  

A közteherviselés, az adózás társadalmi jelentősége  

A magyar állam alapvető intézményei: köztársasági elnök, Országgyűlés, Kormány, 

Alkotmánybíróság; Az igazságszolgáltatás funkciója és jellemzői; A bíróságok és az 

ügyészségek; Az ügyvéd tevékenysége és szerepe; Az állam szerepe a gazdaságban 

Fogalmak  

állam, államforma, állampolgárság, alkotmány, Magyarország 

Alaptörvénye, köztársasági elnök, Országgyűlés, törvény, Kormány, 

Alkotmánybíróság, jogképesség, korlátozott jogképesség, intézmény, 

polgári per, büntetőper, bíróság, ügyészség, ügyvéd, közteherviselés, adó, 

adófajták, adómorál, pénzügyi tudatosság, rendvédelem, 

katasztrófavédelem  

 

NAT témakör 
Mindennapi ügyintézés; felkészülés a felnőttkori 

szerepekre, feladatokra 
4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az alapvető 

ellátó rendszerek funkcióját és működési sajátosságait;  

Megismeri és értelmezi a diákmunka alapvető jogi feltételeit, kereteit.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Társaival együttműködve információkat gyűjt és értelmez a 

foglalkoztatás, a szakmaszerkezet változásairól;  

Arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén 

teljesítse;  

Beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az 

infokommunikációs eszközöket.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása  

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése  

A kommunikációs készség fejlesztése  

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése  

A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése  

Digitális kompetencia fejlesztése  

Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése  

A mindennapi ügyintézés alapvető feladatai, a legfontosabb ügytípusok  

Az elektronikus ügyintézés   

A diákmunka jogi feltételeinek, speciális jellemzőinek megismerése  

Foglalkozások, szakmák, hivatások szempontok csoportosítása, összehasonlítása  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A munkaerőpiac alapvető feltételrendszerének megismerése  

Az életpálya-tervezés kérdései  

A mindennapi ügyintézés területei; Az állampolgár hivatali ügyintézése; Foglalkozások, 

szakmák, a szakmaszerkezet változásai 

Fogalmak  

ügyfélkapu, kormányablak, kormányhivatal, járási hivatal, polgármesteri 

hivatal, települési, fővárosi és kerületi önkormányzat, körjegyzőség, 

diákmunka, munkaszerződés, pályaorientáció, életpálya-tervezés  

 

NAT témakör A fogyasztóvédelem alapjai 3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fogyasztási szokásaiban érvényesíti a tudatosság szempontjait is.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megismerkedik alapvető fogyasztóvédelmi ismeretekkel.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A kommunikációs készség fejlesztése  

A több nézőpontú, értelmező gondolkodás fejlesztése  

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása  

Digitális kompetencia fejlesztése  

Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése  

A döntési képesség fejlesztése   

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése  

A fogyasztóvédelem fogalmának értelmezése  

A fogyasztóvédelem tipikus területei   

A fogyasztói jogok és azok érvényesítésének lehetőségei  

A fogyasztói társadalom kialakulása, sajátosságai: lehetőségek és veszélyek  

A tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság, környezetvédelem kapcsolata  

Szerkezeti és folyamatábra értelmezése a fogyasztói jogokról és a fogyasztói érdekek 

érvényesítéséről  

A körültekintő vásárlást megalapozó tájékozódás fontosságának tudatosítása  

Fogyasztóvédelem; fogyasztói jogok; tudatos fogyasztó  

Fogalmak  
fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok, fogyasztói társadalom, a fogyasztói 

érdekek védelme, tudatos fogyasztó, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom 

 

NAT témakör 
A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és 

szociális ellátás 
3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

Értelmezi az alapvető ellátórendszerek funkcióját.  



 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az 

infokommunikációs eszközöket.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása  

A kommunikációs készség fejlesztése  

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése  

Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése  

Digitális kompetencia fejlesztése  

Az empátia erősítése  

Az oktatási rendszer legfontosabb elemei, szereplői; felépítése, feladatai   

Az egészségügyi ellátás színterei, feladatai, szereplői  

A szociális ellátórendszer feladatai, szerepe a társadalomban  

A közfeladatot ellátó személyek (pl. pedagógusok, orvosok, mentők) feladatai, kiemelt 

társadalmi hasznosságuk megértése  

A nagy ellátórendszerek társadalmi, gazdasági hatásainak megismerése   

A köznevelési, az egészségügyi és a szociális intézmények jellemzői 

Fogalmak  

köznevelés, felsőoktatás, szakképzés, egészségügyi rendszer, 

társadalombiztosítás, szociális ellátás, családtámogatás, kórház, 

rendelőintézet, szakorvos, háziorvos;   

 

  



 

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 

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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, 

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, 

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 

 

  



 

Etika/ Hit-és erkölcstan 

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma   

5. évfolyam  1  36  

6. évfolyam  1  36  

7. évfolyam 1  36  

8. évfolyam 1  36  

5. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

36 óra  

Éntudat - Önismeret  12  

Család – Helyem a családban  12  

Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-lelkületi 

közösségekben  

12  

 

NAT témakör  Éntudat - Önismeret 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A főbb emberi szervrendszerek ismerete. Az egészséges életmóddal 

kapcsolatos alapvető ismeretek.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek 

gyarapítása és az önmagukért való felelősség érzésének erősítése.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Fejlődés és szükségletek  

  Hogyan változtak testi, lelki, szellemi tulajdonságaim az évek során? Mire van 

szükség  ahhoz, hogy a testem jól fejlődjön? Mi kell a lelkem és az értelmem fejlődéséhez? 

Melyek az ember legfontosabb fizikai, lelki és szellemi szükségletei? Miben térnek el 

egymástól a gyerek, a felnőtt és az idős ember szükségletei? Miben különbözik egy ember 

az összes többi élőlénytől, és miben hasonlít rájuk?  
Én és mások  
A saját viszonyulás néhány elemének feltárása; az emberek közötti hasonlóságok és 

különbségek felismerése, az alapvető emberi viselkedésformák értékelése; különböző 
emberi élethelyzetek megismerése; az önértékelés módjainak tudatosítása.  

Harmonikus jövő  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az egészséges és harmonikus életmód feltételei megfogalmazása; a pozitív és negatív 

hatások felismerése saját élethelyzetekben; megoldási modellek kialakítása nehéz helyzetek 

kezelésére; az egyéni sikerek értelmezése; saját tanulási célok megfogalmazása; valós és 

virtuális környezetben példaként szolgáló személyek keresése.  

Egészség és betegség  

Milyen az egészséges ember? Hogyan kerülhet veszélybe és hogy védhető meg az 

egészség? Én egészségesen élek? Van olyan szokásom, amelyen jó lenne változtatnom az 

egészségem érdekében? Miben különbözik egy beteg ember az egészségestől? Hogyan és 

miért betegedhet   meg valaki?  

Mi változik meg ettől az életében? Milyen az, amikor én beteg vagyok? Mért tartozom 

felelősséggel saját testi épségemért?  

Fogyatékosság  

Milyen képessége hiányozhat annak, aki valamilyen téren fogyatékos? Vannak-e olyan 

speciális képességeik a fogyatékkal élőknek, amelyekben ügyesebbek másoknál? Mi a 

különbség a fogyatékosság és a betegség között? Hogyan alakulhat ki ilyen állapot? Miben 

és hogyan akadályozza a fogyatékkal élő embereket állapotuk a hétköznapi 

tevékenységekben? Hogyan lehet elhárítani vagy csökkenteni ezeket az akadályokat? 

Hogyan lehet egy fogyatékkal élő gyereket támogatni az osztályban? Mit tanulhatnak az ép 

gyerekek fogyatékkal élő társuktól? Élhetnek-e teljes értékű életet a fogyatékos emberek?  

Ép testben ép lélek?  
Milyen a jó és milyen a rossz lelkiállapot? Milyen lehet a lélek, amikor sérült vagy beteg? 

Milyen jelei vannak ennek? Hogyan őrizhetjük meg a lelki egészségünket? Lehet-e beteg 

lélek ép testben, és beteg vagy fogyatékossággal élő testben ép lélek? Mi minden 
befolyásolhatja ezt?  

Egy belső hang: a lelkiismeret   

Mi minden hat a döntéseinkre? Mi a lelkiismeret, és miből érezzük a jelenlétét? Hogyan 
hat  a tetteinkre? Mi történik, amikor hallgatunk rá, és mi történik, amikor nem?  

 Fogalmak  

Testi tulajdonság, lelki tulajdonság, szellemi képesség, szükséglet, 

fejlődés, egészség, betegség, fogyatékosság, befogadás, elfogadás, 

lelkiismeret, szándék, döntés, önismeret, önállóság, felelősség, harmónia, 

tervezés, tanulás, tudás, példakép, jövőkép.   

 

NAT témakör  Család - Helyem a családban 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Olvasott, hallott, látott, megélt történetek, amelyek középpontjában a 

család témája áll.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A tanuló figyelje meg, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése 

milyen következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a 

társas kapcsolatai alakítására; legyen képes a helyzetnek megfelelő 

érzelmek kifejezésére; találjon a családjában és ismeretségi körében 

olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak számára; fogalmazza 

meg, hogy a szeretetnek, a bizalomnak, tiszteletnek milyen szerepe 

van a családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban; megfelelő 

döntéseket hozzon arról, hogy az online térben, milyen információkat 

oszthat meg önmagáról.  



 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A kapcsolatok hálója  

Saját viszonyrendszerek vizsgálata, milyen a szűkebb és a tágabb közösségek hatása a 
tanuló   életére? Az alapvető emberi érintkezések formáinak (viselkedés, verbális és non 

verbális kommunikáció, gondolatok kifejezése, alkotások) megismerése valós és virtuális 

terepen is. A különböző érzelmeket kiváltó okok feltárása; az érzelem vezérelte cselekvések 

következményeinek vizsgálata.  

A bizalom és a szeretet a kapcsolatokban  

Kapcsolatok elemzése a támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség szempontjából; a 

tartós, bizalomra épülő kapcsolatok jellemzői és fenntartásuk feltételeinek átélése; az 

érzelmeket is kifejező figyelmes kommunikáció gyakorlása; segítségkérés, segítség 

felajánlása.  

Családi erőforrások  

A család, rokonság egyedi viszonyrendszereinek feltárása; saját helyzet felismerése, 

feladatok a családban; a legértékesebb családi szokások azonosítása; a családok sokszínű 

kulturális hátterének értelmezése; tipikus családi szerepek, helyzetek és ezek értékelése; az 

érték- és érdekütköztetések, az igények kifejezésének gyakorlása. 

Fogalmak  
Őszinteség, hazugság, szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, 

megértés, sértés, megbocsátás, konfliktus, támogatás, bizalom, segítség, 

figyelem, probléma, kapcsolat, családi szokások. 

 

NAT témakör  
Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a 

társas-lelkületi közösségekben 
12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes 

tapasztalatok.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. Azonosítsa 

a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekedjen a személyiségének 

legjobban megfelelő feladatok vállalására.  

A csoporttagok közötti összetartozás érzését kiváltó legfontosabb 

tényezők tudatosítása. Egy-egy személy csoporton belüli helyzetének 

felismertetése. A csoporton belüli konfliktuskezelés és kárenyhítés 

néhány technikájának gyakorlati megismertetése. Ismerje fel a 

konfliktus kialakulására utaló jelzéseket. Rendelkezzen érzelmi 
kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási 

javaslatokkal a konfliktusok megoldására.  

Annak megértetése, hogy mások csoportjai mások számára 

ugyanolyan értékesek. Az osztályban felmerülő előítéletek és 

sztereotípiák kezelése.   

Legyen képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel 

viszonyulni, a saját álláspontja mellett érvelni.  
Legyen nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt.  

Tudjon különbséget tenni a valóságos és a virtuális identitás között, 

tudja felismerni a virtuális identitás jellemzőit. 



 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Közösségeim  

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi időben? Milyen okai 

vannak a változásnak? Melyik csoporthoz mennyire kötődőm, és miért?  
A mi csoportunk  

Melyik csoportomban érzem a legjobban magam, és miért?  
Mi minden kapcsolja össze a csoport tagjait? Milyen közös tevékenységeink, jeleink, 

szokásaink és szabályaink vannak?   

Egyenrangú-e mindenki a csoportban, vagy van-e valamilyen különbség a tagok között?   

Mások csoportjai  

Milyen más csoportok vannak körülöttem, amelyekbe nem tartozom bele? Milyennek látom 

e csoportok tagjait? Mit tudok róluk? Valóban különböznek-e a mi csoportunk tagjaitól? Ha 

igen, miben?  

Mi az oka annak, ha valakit vagy valamilyen csoportot idegennek érzünk? Mi mindenben 

különbözhet tőlünk egy idegen?  

Válhat-e baráttá, aki korábban idegen volt? Ha igen, milyen módon? Ha nem, miért nem?  

Konfliktusok a csoportban  

Milyen problémák és milyen konfliktusok fordulhatnak elő a csoportokon belül? Hogyan 

lehet ezeket megoldani, és mi történik, ha nem sikerül?   

Mi történik, ha valaki véletlenül vagy szándékosan kárt okoz a csoport többi tagjának?   

Mit fejez ki a büntetés, milyen elfogadható és el nem fogadható módjai vannak a 

bűnhődésnek? Mitől függ, hogy helyre lehet-e hozni egy vétséget?  

Lehet-e valaki egyszerre két egymással vetélkedő csoport tagja? Ha igen, hogy oldható ez 

meg? Ha nem, miért nem?  

Konfliktuskezelési lehetőségek felismerése és gyakorlása.  

A virtuális kapcsolatteremtési formák véleményezése, a virtuális identitások lehetséges 

megismerési módjai. 

Fogalmak  

Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, 

általánosítás, előítélet, hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, 

felelősség, rokonszenv, ellenszenv, barátság, kapcsolat, bizalom, 

bizalmatlanság, támogatás, törődés, őszinteség, bántás, megértés, 

konfliktus. 

 

  



 

6. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve 
Óraszám  

36 óra  

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a 

társadalomban  

12 óra  

A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő  12 óra  

 Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére  12 óra  

 

NAT témakör  
A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – 

helyem a társadalomban 
12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Történelmi és irodalmi ismeretek különféle népekről, vallásokról és a 

társadalmi egyenlőtlenségekről. Személyes lakóhelyi tapasztalatok 

ugyanezekről. Különféle népek, vallások, csoportok szokásainak, 

ünnepeinek ismerete. Internetes virtuális közösségekben szerzett 

személyes tapasztalatok.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az etnikai és vallási sokszínűség tudatosítása, elfogadtatása és 

értékként való kezelése. A kisebbségi tanulók esetében ezek 

identitáselemként való megerősítése.   

A szociális érzékenység fejlesztése és a személyes felelősség 

érzésének felkeltése.   

Az internet használatával és a virtuális közösségekkel kapcsolatos 

veszélyek tudatosítása.  Tudja azonosítani a valós és a virtuális térben 

történő zaklatások különböző fokozatait és módjait, legyen terve a 

zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat 

segítségért.  

Fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjtése és tudás 

megosztása a sport, tudomány, technika, művészetek vagy a közélet 

területén a magyar nemzet vagy Európa kultúráját meghatározó 

kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről.  

Ismerje a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és 

indokolja, hogy miért fontos ezek megőrzése. Azonosítsa a nemzeti és 

európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szemlélet 

meghatározó elemeit. 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Etnikai közösségek  

Milyen népcsoportok élnek hazánkban, illetve a környékünkön? Kik vannak többségben az 

országban, és kik alkotják a kisebbséget? Én hová tartozom?   
Mit tudunk a magyarországi kisebbségi népcsoportokról? Milyen sajátos jelképeik, 

szokásaik, hagyományaik és ünnepeik vannak?   

Jó-e, ha egy országban többféle nép és többféle kultúra él egymás mellett? Milyen értékek 

és milyen nehézségek forrása lehet ez a helyzet?  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Lehet ugyanaz a népcsoport egyik helyen kisebbségben, míg más helyen többségben? Van-e 

felelőssége a többségi népcsoportok tagjainak a kisebbségiekkel szemben?  

Vallási közösségek  

Milyen vallási közösségek működnek Magyarországon, illetve a környékünkön? Melyek 

alkotják a többséget, és melyek tartoznak a kisebbséghez hazánkban? Mit tudunk róluk? Jó-
e, ha egy társadalomban többféle vallási csoport él egymás mellett? Milyen értékek és 

milyen problémák származhatnak egy térségben a vallási sokszínűségből?   

Társadalmi egyenlőtlenségek  

Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve szegény? Minek alapján? Miért alakulnak ki vagyoni 

különbségek az emberek között? Mennyire függ az egyéntől, hogy milyen anyagi 

körülmények között él? Elképzelhető-e olyan társadalom, amelyben mindenki egyforma 

anyagi helyzetben van? Ha lenne ilyen, az igazságos társadalom lenne? Kell-e a 

gazdagoknak segíteniük a szegényeket? Mikor jogos valakit kedvezményben részesíteni? 

Hogyan lehet és hogyan nem szabad másokkal szemben előnyösebb helyzetbe jutni?  

Virtuális közösségek  

Milyen okai lehetnek annak, hogy az interneten gyorsan ki tud alakulni egy virtuális 

közösség? Milyen előnyei és milyen hátrányai lehetnek az ilyen csoportokhoz való 

tartozásnak? Mi az, amit nem illik vagy éppen veszélyes közreadni magunkról és másokról 

egy internetes közösségi oldalon?  

A közösségek összetartó ereje  

Saját identitást képező néhány közösség mélyebb megismerése: nemzet, nemzetiség, nyelvi-

kulturális közösség. Olyan közösségek megismerése, melyeknek a tanuló nem tagja. A 

csoportba kerülés lehetőségei. Saját csoporton belüli helyzet, tevékenység értékelése.  

A közösségek értékei  

A segítség, együttérzés, tolerancia, egyenlőség, igazságosság, méltányosság, önzetlenség, 

felelősségvállalás jelentőségének vizsgálata a társas együttműködésben, és ezek hiányának a 

következményei. Önkéntes, másokat segítő tevékenységek. Saját csoport kritikus szemléletű 

értékelése a befogadás-elfogadás valamint az értékteremtés szempontjából. Az alapvető 

gyermekjogok megismerése. Mit jelent a köztulajdon megbecsülése és a magántulajdon 

védelmének fogalma?  

A közösségek működése  

Valós és virtuális közösségek írott szabályainak és íratlan szokásrendjének feltárása. A 

hatékony együttműködés feltételei számbavétele. A közös szabályalkotás, a jó 

munkamegosztás, a vezető szerepének elemzése. Egyéni és közösségi érdekek összevetése. 

A társas élet lehetséges konfliktusainak okai, a konfliktusok kezelése. 

Fogalmak  

Népcsoport, vallási közösség, többség, kisebbség, szokás, hagyomány, 

ünnep, társadalom, vagyon, egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, 

igazságtalanság, tisztességes és tisztességtelen előnyszerzés, gazdagság, 

szegénység, szolidaritás, virtuális közösség, csoport, közösség, nemzet, 

nemzetiség, beilleszkedés, kirekesztés, érdek, méltányosság, önzetlenség, 

felelősségvállalás, vezető, példakép. 

 

  



 

NAT témakör  A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő  
Óraszám 

12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az ember és a természet közötti kapcsolatra vonatkozó általános 

ismeretek. Példa értékű technikatörténeti ismeretelemek. Különböző 

technikai eszközök használatához kapcsolódó személyes 

tapasztalatok.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Annak tudatosítása, hogy az emberi tevékenység hatással van a 

környezet állapotára, és mi magunk is szerepet játszhatunk a természet 

károsításában vagy védelmében.   

A tulajdonhoz való személyes viszony árnyalása a közösségi és a 

köztulajdon fogalmának bevezetésével.   

A modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív 

hatásainak felismertetése. A média viselkedést befolyásoló hatásainak 

tudatosítása.   

Annak elérése, hogy folyamatosan frissítse az emberi tevékenység 

környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos ismereteit fizikai és 

digitális környezetben, felelősségteljes szemlélettel vizsgálja a 

technikai fejlődés lehetőségeit.  

A természeti erőforrások felhasználására, a környezetszennyezésre, a 

globális és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai 

felvetéseket megismerési igényének felébresztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az ökológiai lábnyom  

Milyen kapcsolatban áll egymással az ember és a természet? Miért nem egyforma az 

emberek ökológiai lábnyoma a Föld minden részén? Mit tehetek a saját ökológiai 

lábnyomom csökkentése érdekében?  

Az ember és a technika  

Hogyan befolyásolja a technika fejlődése az ember életét? Melyek a mai világ legfontosabb 

technikai eszközei? Hogyan hat ezek jelenléte az egyének és a közösségek életére? Mik az 

előnyeik, mik a hátrányaik és mik a veszélyeik? Lehet-e függővé válni egy technikai 

eszköztől?   

Enyém, tied, mienk  

Mit tekinthetek a saját tulajdonomnak? Milyen védelem illeti meg a magántulajdont?   

Lehet-e közös tulajdonom más emberekkel? Hogyan használható és miként védhető meg a 

közös tulajdon?  

Kié a köztulajdon? Hogyan használható és miként védhető meg? Mikor lehet és mikor nem 

közös tulajdont vagy köztulajdont magáncélra használni?   

A mozgóképek hatása  

Miért van annyi reklám a tévében és az interneten? Milyen eszközökkel próbálnak meg 

befolyásolni minket a reklámok?  

Miért és hogyan hatnak ránk a televíziós filmsorozatok?   

Hogyan alakítják a reklámok és a tévésorozatok a választásaimat és a véleményemet?   

Létezésünk feltételei  

Saját szükségletek, érdekek és értékek feltárása, ezek motiváló hatása a cselekvésekre. A 

testi és szellemi egészség forrásainak megismerése– egyéni, társadalmi és környezeti 

szinten. A különböző életkörülményű emberek életmódjának összehasonlítása.  

Fejlődés: értékek és veszélyek  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Ember és környezete viszonyának értelmezése.  

A környezetszennyezés jelenségének meghatározása, fő területei, hatása a Föld, az 

élőlények, köztük az ember életére.  

A technikai fejlődés néhány területének feltárása, az ember életmódjára és -minőségére ható 

jellegzetessége.  

Etikai kérdések felvetése a virtuális tevékenységgel, a médiatartalmakkal, a technikai 

eszközök alkalmazási módjaival kapcsolatban, saját ilyen jellegű tevékenységek reflektív 

vizsgálata. 

Felelősség és cselekvés a jövő érdekében 

A közvetlen környezet állapotának kritikus szemléletű vizsgálata.  

A világ jelenéért és jövőjéért vállalható emberi felelősség néhány elemének 

megfogalmazása.  

Saját és közösségi cselekvési lehetőségek tervezése a környezetvédelem érdekében.  

Fogalmak  

Ökológiai lábnyom, fogyasztás, technikai eszköz, függőség, 

magántulajdon, közösségi tulajdon, köztulajdon, visszaélés, média, 

reklám, természetvédelem, környezetvédelem, virtuális tér, tudatos 

fogyasztó, létszükséglet, takarékosság, mértékletesség, felelősségvállalás  

 

NAT témakör  
Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén 

értékrendjére 
12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tudományos kutatás és a művészi alkotás eszköztárának 

használatával kapcsolatos személyes tapasztalatok.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos, 

különféle forrásokból származó ismeretek bővülésének elősegítése és 

rendszereztetése.  

Tudja, értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára 

gyakorolt hatását, az egyes egyházak ünnepköréhez kapcsolódó 

alapvető vallási, kulturális eseményeket és a hozzájuk kapcsolódó 

bibliai (Ó és Új Szövetségbeli) szövegekre támaszkodó történeteteket. 

Törekedjen a saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség 

birtokában alkalmazni a kölcsönös tolerancia elveit.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A vallás, mint lelki jelenség  

Miért gondolja az emberek jelentős része, hogy létezik egy embernél hatalmasabb erő is a 

világban? Milyen elképzelések alakultak ki különböző kultúrákban erről az erőről?Hogyan 

próbálnak az emberek kapcsolatba lépni a természetfeletti világgal, és miért fontos ez 
nekik?   
El lehet-e képzelni a világot természetfeletti erő létezése nélkül is?  

Vallási közösség és vallási intézmény  

Milyen keretei, szertartásai és jelképei alakultak ki a természetfeletti erő(k) tiszteletének? 

Milyen helyeket, könyveket és tárgyakat tartanak szentnek egyes kultúrákban az emberek?   

A világ vallásai közül melyek vannak jelen a lakóhelyünkön és Magyarországon?   



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A tudomány  

Mit csinálnak a tudósok? Milyen kérdésekre keresik a válaszokat és milyen módon? Vajon 

mitől függ, hogy találnak-e választ az általuk feltett kérdésekre? Milyen mélységben 

ismerhető meg a világ?  

Én milyen kérdéseket tennék fel a világról, ha tudós lennék?   

A művészet  

Mit csinálnak a művészek? Miért fontos számukra az, amit tesznek? Milyen eszközeik 

vannak arra, hogy kifejezzék az érzéseiket és a gondolataikat? Miért érdekel olyan sok 

embert az, amit mások előadnak vagy alkotnak?  

Bárkiből lehet művész? Hozzám melyik művészeti terület áll a legközelebb és miért?   

Kérdések és válaszok a világról  

A világra vonatkozó személyes kérdések megfogalmazása, a megismerés lehetőségei  

Az információk elemzése a hitelesség alapján  

A logikai érvelések gyakorlása  

A tény, a vélemény, a tudás, a hit, az értékítélet fogalmak értelmezése  

Az érték- és világnézeti különbségek azonosítása  

A helyes és a helytelen dilemmái  

Különböző és hasonló, azonos helyzetről alkotott értékítéletek elemzése  

Néhány kulturális szabályozórendszer megismerése, ezek eredete és hatásai  

A lelkiismeret működésének megérzése, átérzése a döntésekben  

Személyes erkölcsi elvek feltárása  

Dilemmahelyzet elemzése erkölcsi szempontból  

A vallási és a kulturális hagyományok tanításai 

Az istenhívő világnézet sajátosságainak vizsgálata  

A környezetben fellelhető vallások néhány szokásának, ünnepének megismerése, ezen 

keresztül a világnézeti-kulturális sokszínűség tudatosítása  

Fogalmak  

Természeti erő, természetfeletti erő, vallás, egyház, templom, szertartás, 

vallási jelkép, ima, böjt, zarándoklat, szent könyv, szent hely, tudomány, 

tudományos megismerés, művészet, művészi alkotás, világkép, világnézet, 

tudás, tény, vélemény, információ, hitelesség, együttélés, hit, istenhit, 

vallási tanítás, jó, rossz, lelkiismeret. 

 

  



 

7. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám 

36 óra  

Éntudat – Önismeret  12  

Család – Helyem a családban  12  

Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-lelkületi 

közösségekben  

12  

 

NAT témakör  Éntudat - Önismeret 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése 

milyen következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a 

társas kapcsolatai alakítására; képes a helyzetnek megfelelő érzelmek 

kifejezésére;  

Megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben milyen 

információkat oszthat meg önmagáról;  

Reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok 

megvalósítását szolgáló terveket készít;  

Reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás 

hitelességére;  

Feltárja pályaérdeklődését és továbbtanulási céljait;  

Képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, 

a probléma megoldása érdekében képes önmaga motiválására;  

Célok és döntések meghozatalakor figyelembe veszi a személyes 

értékeit;  

Egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek 

érvényesítésére.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megismeri az identitás fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját 

identitásának néhány elemét;  

Ismer testi és mentális egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a 

saját egészségét veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim 

terének határait;  

Különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a 

virtuális identitás jellemzőit.  

Célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez 

szükséges főbb lépéseket; céljai megvalósítása közben önkontrollt 

végez, siker esetén önjutalmazást gyakorol. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Önismeret  

Saját főbb személyiségjegyek vizsgálata;  

Ismerkedés a társadalmi szerepekkel, elvárásokkal;  

Saját identitás fogalmának bővítése;  

Az emberi gondolkodásmód sokszínűsége megértése;  

Azonos helyzetekre adott eltérő reakciók, vélemények elemzése;  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az egyének és az emberiség néhány cselekvésének etikai szempontú értékelése, a saját 

értékrenddel való összevetése;  

Önkifejezési módok gyakorlása.  

Szükségletek és igények  

A tanulás és fejlődés összefüggéseinek megértése a tanuló életében;  

Információforrások kritikus elemzése;  

Saját szokások, életvezetési mód, életszemlélet értékelése a testi és mentális egészség, a 

lehetséges káros tényezők feltárása, ezek elkerülésére javaslatok az önazonosság és a 

fejlődés szempontjából;  

Saját igények és szükségletek feltárása.  

Célok és tervek  

A felelősség, önismeret, munka, együttműködés, kreativitás, vállalkozó szellem, 

munkamegosztás, pénzügyi tudatosság megjelenése a mindennapi cselekvésekben;  

A siker, a boldogság, boldogulás átérzése, azonosítása az egyén életében;  

A pozitív életszemlélet tudatosítása;  

Néhány személyes életcél megfogalmazása.  

Fogalmak  
önismeret, önazonosság, boldogulás, boldogság, jólét, jóllét, stressz, káros 

szenvedély, függés, alkotás, munka, pénzügyi tudatosság 

  

NAT témakör  Család – Helyem a családban 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése 

milyen következményeket okozhat, és milyen hatást gyakorolhat a 

társas kapcsolatai alakítására; képes a helyzetnek megfelelő érzelmek 

kifejezésére;  

A családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek 

példaként szolgálnak számára;  

Megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, 

bizalomnak, tiszteletnek milyen szerepe van a családban, a 

barátságokban és a párkapcsolatokban. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a 

problémás helyzetek megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat 

segítségért;  

Azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat;egyre 

reálisabban a saját szerepét és feladatait;  

Azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust, felismeri a család 

életében bekövetkező nehéz helyzeteket, és megfogalmazza, hogy 

milyen módon kezelhetők ezek;  

Felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó 

érzelmeket és közösségi értékeket;  

Azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Érzelmek és cselekvések hatása  

Külső és belső tényezők összehangolása, amelyek az érzelmi-mentális állapotra hatással 

lehetnek;  



 

Stratégiák kidolgozása a negatív hatások kivédésére;  

Valós és virtuális térben zajló cselekvések elemzése a másokra tett hatás és etikai értékek 

szempontjából;  

Kölcsönösség és egyenlőség a kapcsolatokban  

A bizalom, szeretet, tisztelet, segítség és intimitás megérzése, megjelenése a 

kapcsolatokban  

Pozitív minták a harmonikusan működő párkapcsolatokra;  

A másik igényeit és szükségleteit figyelembe vevő és a saját igényeket megfogalmazó 

kommunikáció gyakorlása;  

Az egyenlőtlen, kihasználó vagy bántalmazó kapcsolat jellemzőinek azonosítása, az erre 

vonatkozó jogok és a védelem lehetőségeinek megismerése.  

Változások a családban  

A család társadalmi funkciói értelmezése, a családszerkezet sokfélesége;  

A harmonikus családi életet meghatározó értékek összegyűjtése,  

A támogatás, megértés, tanulás, együttérzés és egyenlőség vizsgálata családi 

kapcsolatokban;  

A serdülőkor önállósági igényéből vagy az életkori különbségekből eredő vélemény- és 

érdekkonfliktusok azonosítása. 

Fogalmak  
érzelem, szerelem, párkapcsolat, vonzódás, intimitás, bizalom, hűség, 

igény, nemzedék, értékrend, önvédelem, zaklatás, emberi jogok  

  

NAT témakör  
Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a 

társas-lelkületi közösségekben 
12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen 

következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas 

kapcsolatai alakítására; képes a helyzetnek megfelelő érzelmek 

kifejezésére;  

A csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén 

összeveti a csoportnormákat és a saját értékrendjét;  

A családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek 

példaként szolgálnak számára;  

Megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, 

tiszteletnek milyen szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, 

az iskolai közösségekben. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, 

a saját álláspontja mellett érvelni;  

Kölcsönös megértésre törekszik;  

Felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket;  

Rendelkezik tapasztalatokkal, érvekkel a konfliktusok megelőzésére és 

megoldási javaslatokkal a konfliktusok megoldására;  

Azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a 

személyiségének legjobban megfelelő feladatok vállalására;  

Törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi 

állapotára és igényeire utaló jelzéseket;  

Nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Felelősség egymásért  



 

A kapcsolatrendszerekben elfoglalt különböző helyzetek, szerepek elemzése  

rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási 

javaslatokkal a konfliktusok megoldására;  

Az egyén felelősségének megfogalmazása különböző szerepekben: cselekvőként vagy 

szemlélőként, aktív segítőként vagy érzelmi támogatóként a valós és a virtuális térben is.  

A kapcsolatok minősége  

Egymás jobb megismerésének és a társas kapcsolatrendszer gazdagításának módjai;  

A másokat megítélő vélemények elemzése a lehetséges sztereotípiák, az előítéletek, 

elfogadás, tolerancia alapján;  

A figyelmesség, közös tervezés és az együttműködés példáinak érvényesítése;  

A tartós kapcsolatok és párkapcsolatok alapvető feltételeinek megismerése.  

A kapcsolatok megóvása  

Kapcsolati konfliktusok elemzése eltérő igények, kommunikáció és érzelmek 

szempontjából, megoldási stratégiák kidolgozása;  

A felelősségvállalás, bocsánatkérés és a jóvátétel szerepének felismerése a kapcsolatok 

helyreállításában, 

Fogalmak  
kapcsolatrendszer, viszonyulás, konfliktuskezelés, jóvátétel, 

alkalmazkodás, önállóság, cselekvés, átélés, előítélet, elfogadás 

 

  



 

8. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

36 óra  

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a 

társadalomban  
12 

A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő  12  

Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére  12  

 

NAT témakör  
A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – 

helyem a társadalomban 
12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Azonosítja, értelmezi a nemzet, a kulturális közösség számára fontos 

közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a 

saját életében;  

Érzelmileg, társas-lelkületileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi 

ünnepkörök jelentőségével, értelmezi a hozzájuk kapcsolódó 

jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét;  

Azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek 

etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt alkot róluk;  

A csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén 

összeveti a csoportnormákat és a saját értékrendjét;  

Képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, 

a probléma megoldása érdekében képes önmaga motiválására;  

Azonosítja a számára fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek 

milyen szerepet játszanak a saját életében;  

Azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek 

fel, és véleményt alkot róluk;  

Értékeli az etikus és nem etikus cselekvések lehetséges 

következményeit. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Azonosítja a valós és virtuális térben történő zaklatások különböző 

fokozatait és módjait, van terve a zaklatások elkerülésére és 

kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat segítségért;  

Értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet 

megjelenését és határait egyéni élethelyzeteiben;  

Fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja 

tudását a sport, tudomány, technika, művészetek vagy a közélet 

területén a magyar nemzet és Európa kultúráját meghatározó 

kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről;  

Ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és 

indokolja, hogy miért fontos ezek megőrzése;  

Azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai 

kulturális szemlélet meghatározó elemeit; ismereteket szerez a kárpát-

medencében élő magyarokról, magyarországon élő nemzetiségekről, 

népcsoportokról, kettős kötődésű személyekről;  



 

Ismeri a rá vonatkozó gyermekjogokat, ezek fő szabályozó 

dokumentumait, értelmezi kötelezettségeit, részt vesz 

szabályalkotásban;  

Ismeri az alapvető emberi jogokat és vizsgálja ezek érvényesülését 

különböző embercsoportok esetében;  

Megismeri a hátrányos helyzetű személyek érdekében szervezett 

programokban való részvétel lehetőségeit;  

Reflektív módon vizsgálja saját és csoportja gondolkodását más 

csoportokról; kifejti véleményét a sztereotípiák és előítéletek 

hatásáról.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A közösségek és identitás  

A kulturális-társadalmi identitás alapjai, a nemzeti identitás megőrzése;  

Európa szerepének felismerése, mint a nemzeti kulturális identitás egyik meghatározója;  

A különböző közösségekhez tartozás lehetséges ellentmondásai feltárása;  

Különböző közösségek viszonyainak elemzése;  

Az európai értékrend elemei a társadalmi és jogrendszerekben, ezek megvalósulása vagy 

hiánya a mindennapokban.  

Értékek a társas együttműködésben  

A kölcsönös bizalom, becsületesség és felelősségvállalás, mint fő közösségszervező értékek 

azonosítása;  

Az elesettek segítése, a szolidaritás fogalmának értelmezése;  

Véleményalkotás a szabálysértés, csalás, jogsértés, bűnelkövetés eseteiről egyéni és 

társadalmi kár szempontjából, egyben a társadalmi elfogadottságáról;  

Kérdések megfogalmazása a büntetés néhány formájáról;  

 Az együttműködés, felelősségvállalás, feladatvállalás alapelveinek átélése;  

Fontos társadalmi értékek megvalósításának érdekében végzett tevékenységek 

megismerése;  

A jogok és kötelességek rendszerének elemzése több társadalmi szinten;  

Az egyén aktív részvételi lehetőségei a társadalom életének szabályozásában;  

Társadalmi témájú médiahírek elemzése, saját médiafogyasztás vizsgálata;  

Az agresszív nyelvhasználat és az információtorzítás felismerése. 

Fogalmak  

nemzet, nemzetiség, kultúra, identitás, tolerancia, szolidaritás, 

szabályszegés, jogsértés, bűn, büntetés, érdekérvényesítés, társadalmi cél, 

média 

  

NAT témakör  A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi 

környezet iránt, megoldási javaslatot tesz környezetének megőrzésére, 

esztétikus fejlesztésére;  

értékeli, értelmezi az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi 

szükségességét;  

döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá 

a fenntartható fejlődés megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a 

társadalmi problémák kezelése érdekében;  

megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését 

milyen feltételek támogatják. 



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt 

hatásaival kapcsolatos ismereteit fizikai és digitális környezetben, 

kritikus szemlélettel vizsgálja a technikai fejlődés lehetőségeit, 

korlátait;  

Megismeri és véleményezi a természeti erőforrások felhasználására, a 

környezetszennyezésre, a globális és társadalmi egyenlőtlenségek 

problémájára vonatkozó etikai felvetéseket;  

Értelmezi a fenntartható fejlődés és a legfontosabb társadalmi 

problémák megoldása érdekében javasolt stratégiákat, cselekvési 

lehetőségeket. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Lehetőségek és egyenlőtlenségek  

Megismeri az általános emberi szükségleteket az egyén, a helyi közösségek és az emberiség 

szintjén is;  

Az egyén és közösség rövid és hosszú távú érdekei közötti ellentmondások feltárja;  

Az emberiség létezésének alapvető feltételeit veszélyeztető folyamatok azonosítja;  

Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek okainak megismerése.  

Az ember és környezetének kölcsönhatása  

Az emberiség életét és gondolkodását leginkább befolyásoló technológiák hatásainak 

elemzése a személyes kapcsolatok és az életminőség szempontjából, megoldási javaslatok, 

etikai szabályok megfogalmazása a problémákra;  

Károsító és építő, környezetszépítő tevékenységek megkülönböztetése;  

Néhány környezeti etikai és bioetikai kérdés megismerése;  

Az emberiség jövője  

A fogyasztói és pénzügyi tudatosság fő elveinek rendszerezése;  

Környezetbarát technológiai megoldások, kreatív újrahasznosítási lehetőségek feltárása;  

Saját célok megfogalmazása a fenntartható fejlődés érdekében.  

Fogalmak  
erőforrás, globális hatás, újrahasznosítás, környezetbarát technológia, 

egyéni felelősség, fenntartható fejlődés, egyenlőtlenség  

  

NAT témakör  

Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén 

értékrendjére 

 

12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Értelmezi az európai, a nemzeti kultúra közös eredetét, forrását 

azonosítja a számára fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek 

milyen szerepet játszanak a saját életében;  

Azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek 

fel, és véleményt alkot róluk;  

Értékeli az etikus, a nem etikus cselekvések lehetséges 

következményeit;  

Reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás 

hitelességére;  

Képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;  

Egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek 

érvényesítésére.  



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt 

hatását;  

Feltárja, hogy az európa vallási arculatát meghatározó egyházak 

tevékenysége, szokás- vagy értékrendje milyen módon jelenik meg a 

társadalomban;  

Feltárja, hogyan jelenik meg a hétköznapok során a tárgyalt 

világvallásoknak az emberi életre vonatkozó erkölcsi tanításai;  

A megismert vallások erkölcsi tanításait összeveti személyes 

véleményével;  

Saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában a 

kölcsönös tolerancia elveit gyakorolja.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Világnézet és erkölcs  

Különböző világnézeten alapuló gondolkodások összehasonlítása;  

Az erkölcs, mint viselkedést szabályozó értékrendszer, az erkölcsi fogalmak egyéni 

értelmezése;  

A személyes erkölcs kialakulását befolyásoló tényezők azonosítása: a család, a média, a 

kortárs csoportok, a nevelők;  

Az egyén és közösség értékítéletének ütköztetése;  

A saját értékrendnek megfelelő és ellentmondó viselkedés gyakorlása;  

A zsidóság és a kereszténység, világképeinek fő vonásai, fő tanításaik megismerése;  

A vallás szerepének jelentőségének azonosítása az emberek életében;  

A zsidó és keresztény vallások álláspontjainak értelmezése néhány általános etikai 

kérdésben;  

Az egyházak társadalmi tevékenységének megismerése, együttműködés közös célok 

érdekében.  

A vallások tanításai  

A tízparancsolat megismerése;  

A felebaráti szeretet, felelősségvállalás gyakorlása a másik ember iránt;  

Olyan értékek keresése, melyek azonosak a vallásos és nem vallásos emberek számára.  

Fogalmak  

vallás, hit, erkölcs, kereszténység, iszlám, judaizmus, hinduizmus, 

buddhizmus, felebaráti szeretet, karitász, aranyszabály, az élet 

tiszteletének elve, tízparancsolat   

 

  



 

Természettudomány  

  
A tantárgy heti 

óraszáma  
A tantárgy éves óraszáma   

5. évfolyam  2  72  

6. évfolyam  2  72 

11. évfolyam 2 72 

5. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

72 óra  

A növények testfelépítése  15  

Az állatok testfelépítése  15  

Tájékozódás az időben  4  

Alapvető térképészeti ismeretek  5  

Topográfiai alapismeretek  5  

Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének 

megismerése során, terepi munkában)  
5 

Alapvető légköri jelenségek és folyamatok  16  

Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség  7  

 

NAT témakör  A növények testfelépítése 15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből 

felépülő élőlénytársulásokat;  

Tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;  

Tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás 

káros hatásokkal járhat  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit;   

Összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket 

adott szempontok (testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján;  

Felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, 

megfogalmazza ezek funkcióit;   

Összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények 

részeit megadott szempontok alapján;   

Ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző 

szempontok szerint csoportosít;  

Azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti 

különbségeket  



 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A növények életfeltételeinek igazolása  

Ismert növények összehasonlítása és csoportosítása megadott szempontok alapján   

Növényi részek (gyökér, szár, levél, virágzat, termés) és funkcióik megnevezése  

Lágyszárúak és fásszárúak testfelépítése  

Növények életciklusainak vizsgálata jellegzetes zöldségeink, gyümölcsféléink példáján  

Biológiai védekezés formái a kertekben  

Javasolt tevékenységek  

Egynyári növények egyedfejlődésének megfigyelése  

Növények életfeltételeinek vizsgálata  

Növényi szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) megfigyelése nagyítóval, esetleg 

mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban vagy írásban  

Terepi körülmények között növények meghatározása növényhatározó, esetleg online 

alkalmazás segítségével  

Kiselőadás tartása a híres magyar zöldség- és gyümölcsfajtákról   

Kerti kártevő rovarok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóppal, 

a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése  

Madárodú, madáretető, madárkalács készítése  

Kerti kalendárium, kerti vetésforgó összeállítása  

Fogalmak  
életfeltétel, életjelenség, lágy szárú, fás szárú, zöldség, gyümölcs, 

kultúrnövény  

 

NAT témakör  Az állatok testfelépítése 
Óraszám 

15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből 

felépülő élőlénytársulásokat;  

Tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;  

Tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás 

káros hatásokkal járhat  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit;  

Összehasonlít ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott 

szempontok (testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján;  

Felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, 

megfogalmazza ezek funkcióit;  

Az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja;  

Azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti 

különbségeket;   

Mikroszkóp segítségével megfigyel egysejtű élőlényeket  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az állatok életfeltételeinek igazolása  

Ismert hazai házi vagy vadon élő állatok összehasonlítása és csoportosítása megadott 

szempontok alapján   

Állati testrészek és funkcióik megnevezése  

Gerinctelenek és gerincesek testfelépítése   

Egysejtű élőlények vizsgálata  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Házi és ház körüli vagy vadon élő állatok testfelépítése és mozgásuk kapcsolatának 

vizsgálata  

Házi, ház körüli vagy vadon élő gerincesek és gerinctelen állatok életciklusának vizsgálata 

Javasolt tevékenységek  

Állati szervek (pl. csigaház, rovarláb, rovarszárny, madártoll, szőr, köröm stb.) megfigyelése 

nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban és írásban   

Terepi körülmények között állatok meghatározása állathatározó, esetleg online alkalmazás 

segítségével  

Állati eredetű anyagok vizsgálata, pl. fehérje, zsírszerű anyagok, szaru, csont  

Kiselőadás tartása háziállat választásáról, gondozásáról, neveléséről  

Látogatás magyar állatfajtákat bemutató majorban, állatparkban  

Fogalmak  
gerinctelen, gerinces, egysejtű, ragadozó, mindenevő, növényevő, 

háziállat, vadon élő állat  

 

NAT témakör  Tájékozódás az időben 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Felismeri az idő múlásával bekövetkező változásokat és ezek 

összefüggéseit az élő és élettelen környezet elemein;  

Tudja értelmezni az időt különböző dimenziójú skálákon  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Tervet készít saját időbeosztására vonatkozóan;  

Megfigyeli a természet ciklikus változásait;  

Megérti a Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti 

összefüggéseket;   

Modellezi a Nap és a Föld helyzetét a különböző napszakokban és 

évszakokban  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Idő és időtartam mérése különböző dimenziójú skálákon  

Az idő mértékegységei  

Napirend, hetirend tervezése  

A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggései  

A napszakok váltakozása  

Az évszakok váltakozása  

Javasolt tevékenységek  

Napirend és hetirend készítése  

A Föld és a Hold mozgásainak modellezése  

A földi időszámítással kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása (helyi idő, zónaidő)  

Időszalag készítése a földtörténetre, az emberi történelemre, egy ember életére  

Poszter készítése az évszakok jellemzőiről hazánkban és Föld más tájain.  

Fogalmak  idő, napszak, évszak, a Föld forgása, a Föld keringése, tengelyferdeség  

 

NAT témakör  Alapvető térképészeti ismeretek 5 óra  



 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Meghatározza az irányt a valós térben;  

Érti a térkép és a valóság közötti viszonyt;  

Tájékozódik a térképen és a földgömbön  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

  

Mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését;  

Felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen;  

Megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti 

összefüggéseket;   

Fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi 

objektumok egymáshoz viszonyított helyzetét;   

Felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat 

(domborzati térkép, közigazgatási térkép, autós térkép, turistatérkép).  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben és térképen  

Irány meghatározása térképen  

A valóság és a térképi ábrázolás összefüggései  

A térábrázolás különböző formái  

Felszínformák ábrázolása  

A térkép jelrendszere  

A méretarány és az ábrázolás részletessége közti összefüggés  

Térképek ábrázolási és tartalmi különbségei  

A térképek fajtái  

Javasolt tevékenységek  

Terepi vagy iskolai környezetben végzett gyakorlatok megoldása iránytűvel  

Iránytű készítése  

Tájékozódási gyakorlatok iránytű nélkül a természetben  

Magyarország nagytájainak bemutatása  

Távolságmérési feladatok elvégzése különböző méretarányú térképeken   

Különböző objektumok egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározása a térképen az 

égtájak megjelölésével  

Kirándulás, túraútvonal tervezése  

Fogalmak  

fő- és mellékvilágtáj, térkép, térképi jelrendszer, méretarány, vonalas 

aránymérték, domborzati térkép, közigazgatási térkép, turistatérkép, autós 

térkép  

  

NAT témakör  Topográfiai alapismeretek 5 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Meghatározza az irányt a valós térben;  

Érti a térkép és a valóság közötti viszonyt;  

Tájékozódik a térképen és a földgömbön.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző méretarányú és 

ábrázolásmódú térképeken;  

Felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket;  

Bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli 

fontosabb nagyvárosokat és a szomszédos országokat.  



 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén  

Tájékozódás a földgömbön  

Földrészek, óceánok   

Főfolyó, mellékfolyó, torkolat  

Tényleges és viszonylagos földrajzi helyzet  

Legfontosabb hazai álló- és folyóvizek   

Budapest, a tanuló lakóhelye és a szomszédos országok bejelölése a térképen  

Javasolt tevékenységek  

Kontinensek ábrázolása: gömbfelületen, síkban, kontinens puzzle készítése  

Földrajzi legek gyűjtése: kontinensek, magasságok, mélységek, folyók, tavak…  

Kiselőadás, poszter készítése a nagy földrajzi felfedezésekről  

Fogalmak  
földgömb, tényleges földrajzi helyzet, viszonylagos földrajzi helyzet, 

főfolyó, mellékfolyó, torkolat  

  

NAT témakör  
Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola 

környékének megismerése során, terepi munkában) 
5 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Meghatározza az irányt a valós térben;  

Érti a térkép és a valóság közötti viszonyt;  

Tájékozódik a térképen és a földgömbön  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott 

útvonaltervet, térképet készít;  

Tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével;  

Meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;   

Használni tud néhány egyszerű térinformatikai alkalmazást.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Térképvázlat készítése ismert területről  

Terepi tájékozódás  

Útvonalterv készítése  

Tájékozódás térinformatikai alkalmazásokkal  

Javasolt tevékenységek  

Valós területről (iskola vagy lakóhely környezete) térképvázlat készítése  

Terepi tájékozódási feladat, vetélkedő megoldása térkép, iránytű és/vagy GPS segítségével  

Útvonalterv készítése különböző távolságokra és közlekedési eszközökre térképi és/vagy 

térinformatikai alkalmazásokkal  

Fogalmak  térképvázlat, alaprajz, iránytű, GPS  

 

NAT témakör  Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 16 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

Összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését;  

Ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét;  

Tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban  



 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Megnevezi az éghajlat fő elemeit;  

Jellemzi és összehasonlítja az egyes éghajlati övezeteket (forró, 

mérsékelt, hideg);   

Értelmezi az évszakok változását;  

Értelmezi az időjárás-jelentést;  

Piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az éghajlat elemei  

A forró, a mérsékelt és a hideg éghajlati övezet jellemzése  

Időjárás-jelentés  

Várható időjárás  

Időjárási piktogramok  

Javasolt tevékenységek  

Kiselőadás, poszter készítése az egyes éghajlati övek jellegzetességeiről  

Időjárás-jelentés készítése piktogramokkal  

Számítási feladatok elvégzése valós időjárási, éghajlati adatokkal  

Időjárási mérőállomás készítése az iskola udvarán vagy a tanterem ablakában  

Időjárás-megfigyelési projekt: mérési feladatok (hőmérséklet, napsütés, szélerősség 

jellemzése, csapadékmennyiség, csapadékfajta), összevetés az előrejelzéssel, állatok 

viselkedésének megfigyelése időjárás-változást megelőzően, tapasztalatok rögzítése írásban, 

grafikonok, rajzok segítségével  

Fogalmak  időjárás, éghajlat, éghajlati övezet, időjárás-jelentés  

 

NAT témakör  
Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki 

egészség 
7 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Érti, hogy a szervezet rendszerként működik;  

Tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával;  

Tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti 

összefüggéssel.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit;  

Látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között;  

Érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét;  

Tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik 

betartani.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az emberi test fő részeinek és szerveinek felismerése  

Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzői  

A kamaszkori érés, testi és lelki változások  

Adatok elemzése különböző korcsoportú emberek egészségi állapotáról  

A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség összefüggései  



 

Táplálékpiramis  

Elhízás és kóros soványság  

Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök  

A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat  

Javasolt tevékenységek  

Az emberi egészséghez kötődő adatok (testsúly, testmagasság, vércukorszint, 

koleszterinszint) elemzése  

Emberi egészséggel kapcsolatos szövegek elemzése  

Mozgásos feladatok, játékok megvalósítása  

Kiselőadás készítése a kiskamaszkori bőrápolással kapcsolatban  

Tartásjavító gyakorlatsor összeállítása, bemutatása  

Fogorvos/dentálhigiénikus közreműködésével szájápolási preventív foglalkozás tartása  

Egészséges étkezési napirend összeállítása  

A látás és hallás védelméről szóló szövegek feldolgozása  

Az elsősegélynyújtás alapvető lépéseinek megismerése gyakorlati foglalkozás/kisfilm 

segítségével  

A dohányzás káros hatásait bemutató modell készítése  

Fogalmak  

szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, túlsúly, alultápláltság, 

táplálékpiramis, egészség, betegség, járvány, egészséges életmód, 

szenvedélybetegség, serdülés  

 

  



 

6. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

72 óra  

Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái  12  

A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti 

problémái  
10 

Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái  10  

A Föld külső és belső erői, folyamatai   10  

Topográfiai alapismeretek  10  

Mérések, mértékegységek, mérőeszközök  10  

Az energia  5  

Anyagok és tulajdonságaik  5  

 

NAT témakör  
Az erdők életközössége és természeti-környezeti 

problémái 
12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből 

felépülő élőlénytársulásokat;  

Tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;  

Tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás 

káros hatásokkal járhat  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit;  

Életközösségként értelmezi az erdőt;  

Felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés 

összefüggéseit az erdők életközössége esetén;  

Példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le az erdei 

élőlények környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan;  

Táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert 

erdei növény- és állatfajokból;  

Példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek 

életközösségre gyakorolt hatásait;  

Tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja 

annak védelmét.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása az erdők kialakulásában  

A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés  

Tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása  

Az erdő növényeinek különböző szempontú csoportosítása  

Erdei táplálkozási láncok és hálózatok  

A környezetszennyezés és élőhelypusztulás következményei  

Erdei életközösség megfigyelése terepen  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Javasolt tevékenységek  

Egy lakóhelyhez közeli, erdei társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása  

Erdei társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek 

készítése  

Hazai erdőink jellegzetes fafajainak vizsgálata: habitus, kéreg, levél, virág, termés  

Növényfelismerési gyakorlat erdeink lágyszárú növényeiből, cserjéiből  

Bemutató készítése erdeink termőtestes gombáiról  

Erdeinkben élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg 

mikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése  

Bemutató készítése erdeink madarairól: megjelenésük, hangjuk, életmódjuk  

Kisfilmek megtekintése erdeink emlősállatairól  

Fogalmak  
erdő, zárvatermő, nyitvatermő, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, 

tápláléklánc, táplálékhálózat, élőhelypusztulás, erdőgazdálkodás  

  

NAT témakör  
A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-

környezeti problémái 
10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből 

felépülő élőlénytársulásokat;  

Tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;  

Tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás 

káros hatásokkal járhat  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit;  

Megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a 

szántóföldek életközösségeit;  

Életközösségként értelmezi a mezőt;  

Felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés 

összefüggéseit a rétek életközössége esetén;  

Példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a mezei 

élőlények környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan;  

Táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert 

mezei növény- és állatfajokból;  

Példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek 

életközösségre gyakorolt hatásait;  

Tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, 

fontosnak tartja azok védelmét.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása a mezők kialakulásában  

A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés bemutatása a rétek esetén  

A mező növényeinek különböző szempontú csoportosítása  

Mezei táplálkozási láncok és hálózatok  

A természeti és a kultúrtáj  

A mezőgazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt hatása  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Mezei és szántóföldi életközösség megfigyelése terepen  

Javasolt tevékenységek  

Egy lakóhelyhez közeli, fátlan társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása  

Fátlan társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek 

készítése  

Növényfelismerési gyakorlat mezők lágyszárú növényeiből, cserjéiből  

A mező legismertebb gyógynövényeinek és felhasználási lehetőségeinek megismerése  

Fűfélék testfelépítésének vizsgálata, tapasztalatok összegzése több természettudományos 

terület ismeretanyagának felhasználásával  

Gabonamagvak anyagainak kimutatása, tapasztalatok összegzése több természettudományos 

terület ismeretanyagának felhasználásával  

A mezőn élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg 

sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése  

Bemutató készítése, kisfilmek megtekintése a mező madarairól, emlősállatairól  

Fogalmak  

síkság, alföld, rét, legelő, mezőgazdaság, kultúrtáj, növénytermesztés, 

állattenyésztés, szántóföld, fűfélék, rágcsáló, élőhely, alkalmazkodás, 

életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat  

 

NAT témakör  
Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti 

problémái 
10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből 

felépülő élőlénytársulásokat;  

Tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;  

Tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás 

káros hatásokkal járhat  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb 

jellemzőit;  

Életközösségként értelmezi a vizes élőhelyeket;   

Összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit;   

Felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés 

összefüggéseit a vízi és vízparti életközösségek esetén;  

Példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a vízi 

élőlények környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan;   

Táplálékláncokat és ezekből táplálékhálózatot állít össze a megismert 

vízi és vízparti növény- és állatfajokból;   

Példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés 

életközösségre gyakorolt hatásait;  

Tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak 

tartja azok védelmét.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezői  

A vízi növények környezeti igényei és térbeli elhelyezkedésük közti összefüggés  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A vízi növények és állatok szerveinek alkalmazkodása a vízi és vízparti környezethez  

Vízi táplálékláncok és -hálózatok  

A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági jelentősége  

A vízszennyezés hatása a vízi életközösségekre  

Egy vizes élőhely életközösségének megfigyelése terepen  

Javasolt tevékenységek  

Egy lakóhelyhez közeli, vízi társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása  

Vízi társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek készítése  

Egy szennyvíztisztító telep felkeresése  

Papucsállatka-tenyészet készítése, planktonikus élőlények testfelépítésének vizsgálata 

nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő 

rögzítése  

Moszatok, lágy szárú vízi és vízparti növények testfelépítésének vizsgálata, a tapasztalatok 

rajzban és/vagy írásban történő rögzítése  

Vízparti fák összehasonlító vizsgálata: sűrűségük, keménységük, virágzatuk, levelük, 

kérgük, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése  

Vízi és vízparti állatok testalakjának megfigyelése, kültakarójuk vizsgálata, a tapasztalatok 

rajzban és/vagy írásban történő rögzítése  

Vízi puhatestűek és halak légzésvizsgálata, valamint az úszóhólyag működésének 

modellezése, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése  

Vízi és vízparti gerinces állatokról szóló kisfilmek megtekintése  

Fogalmak  

hínárnövényzet, ligeterdő, légzőgyökérzet, kopoltyú, úszóláb, gázlóláb, 

lemezes csőr, költöző madár, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, 

tápláléklánc, táplálékhálózat, vízgazdálkodás, vízszennyezés, 

folyószabályozás, ártér, mocsárlecsapolás  

 

NAT témakör  A Föld külső és belső erői, folyamatai 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését;  

Ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét;  

Tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai 

kőzet egyszerűen vizsgálható tulajdonságait;  

Példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti 

összefüggésekre;   

Tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma;  

Ismer olyan módszereket, melyek a talajpusztulás ellen hatnak 

(tápanyag-visszapótlás, komposztkészítés, ökológiai kertművelés);   

Felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a 

vulkáni tevékenység hatásait;   

Magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző 

képessége és a felszínformálás közti összefüggéseket;   

Magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket  

 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A gyűrődés és a vetődés folyamata  

A gyűrt és a röghegységek alapvető formakincse  

Néhány jellegzetes hazai kőzet  

Talajképződés folyamata  

Talajpusztulás problémája  

Talajpusztulás ellen ható módszerek (tápanyag-visszapótlás, komposztkészítés, ökológiai 

kertművelés)  

Belső és külső erők hatásai  

A vízhozam, a munkavégző-képesség és a felszínformálás összefüggései  

Az éghajlat és a vízjárás közti összefüggés 

Javasolt tevékenységek  

Jellegzetes gyűrt és vetődéses formák terepi megfigyelése a lakóhelyhez közeli hegységben  

Néhány jellegzetes hazai kőzet vizsgálata (nagyítóval, HCl-cseppentéssel, karcpróbával 

stb.)  

Talajvizsgálatok (szín meghatározása, gyúrópróba, mésztartalom, szervesanyag-tartalom)  

A talajpusztulással mint globális problémával kapcsolatos kiselőadás és/vagy poszter 

készítése  

A gyűrődés folyamatának modellezése textíliák, gyurma… felhasználásával  

„Minicseppkövek” készítése szódabikarbóna- vagy mosószódaoldat segítségével  

„Minivulkán” készítése  

A magma áramlásának megfigyelése megfestett hideg és meleg vizet tartalmazó edények 

segítségével  

A külső erők felszínformáló folyamatainak modellezése kísérletekkel (jég, víz, szél)  

Túrázó „minilexikon” összeállítása  

„Zsebkomposzt” készítése  

Ökológiai kertművelés gyakorlása iskolakertben  

Vízhozammal kapcsolatos vizsgálatok elvégzése egy, az iskolához közeli természetes 

vízfolyáson vagy iskolai homokasztalon  

Fogalmak  

gyűrődés, vetődés, földrengés, vulkáni tevékenység, kőzet, talaj, 

talajpusztulás, tápanyag, komposztálás, ökológiai kertművelés, 

lepusztulás, vízjárás, vízhozam, munkavégző-képesség  

 

NAT témakör  Topográfiai alapismeretek 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Meghatározza az irányt a valós térben;  

Érti a térkép és a valóság közötti viszonyt;  

Tájékozódik a térképen és a földgömbön  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen;  

Megfogalmazza Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos 

földrajzi fekvését;  

Ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;   

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  



 

Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén  

Tájékozódás a földgömbön  

Nevezetes szélességi körök  

Tényleges és viszonylagos földrajzi helyzet  

Javasolt tevékenységek  

Kontinensek ábrázolása: gömbfelületen, síkban, kontinens puzzle készítése  

Földrajzi legek gyűjtése: kontinensek, magasságok, mélységek, folyók, tavak…  

Települések és egyéb térképi objektumok helymeghatározása a fokhálózat segítségével  

Kiselőadás, poszter készítése a nagy földrajzi felfedezésekről  

Fogalmak  

földgömb, Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő, északi sarkkör, déli sarkkör, 

Északi-sark, Déli-sark, tényleges földrajzi helyzet, viszonylagos földrajzi 

helyzet, főfolyó, mellékfolyó, torkolat  

  

NAT témakör  Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen 

anyagokat, megadott vagy önállóan kitalált szempontok alapján 

csoportosítja azokat;  

Felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges 

anyagokat, ismeri azok tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a 

természetes és mesterséges környezetre gyakorolt hatásukat;  

Önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket 

különféle fizikai paraméterek meghatározására;  

Önállóan végez egyszerű kísérleteket.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket a 

hőmérséklet, a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő 

meghatározására;   

Észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja;  

Magyarországra vonatkozó adatok alapján kiszámítja a napi 

középhőmérsékletet, a napi és évi közepes hőingást;  

Leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok 

és éghajlati térképek adatait.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az élő és élettelen anyag mérhető jellemzői  

Mérési eljárások, mérőeszközök használata  

Az időjárási elemek mérése, a mért adatok rögzítése, ábrázolása  

A napi középhőmérséklet számítása  

A napi és az évi hőingás számítása  

Hazánkra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek leolvasása és értékelése  

Javasolt tevékenységek  

Az iskola vagy a közeli park területén becslések elvégzése a hőmérséklet, a hosszúság, a 

tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására  

Természeti rekordok, legek mérhető tulajdonságainak gyűjtése  

Az iskola vagy a közeli park területén mérések elvégzése releváns mérőeszközökkel a 

hőmérséklet, a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Valós adatsorok alapján középhőmérséklet és hőingás számítása  

Fogalmak  
becslés, időjárás, éghajlat, középhőmérséklet, hőmérséklet-változás, 

éghajlati diagram, éghajlati térkép, hőmérséklet, csapadék  

 

NAT témakör  Az energia 5 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését;  

Ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét;  

Tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján;  

Példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások 

felhasználására;   

Megismeri az energiatermelés hatását a természetes és a mesterséges 

környezetre  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Energiahordozók csoportosítása  

Megújuló és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása  

A bányászat környezeti hatásai  

Légszennyező anyagok és hatásaik  

Javasolt tevékenységek  

Az energiatermelés környezeti hatásaihoz kötődő szövegrészek elemzése  

Esettanulmányok gyűjtése a fosszilis és a megújuló energiaforrások környezeti hatásaira  

Egy egykori bányaterület felkeresése (pl. Gánti Geológiai Tanösvény)  

Megújuló energiákat bemutató szélkerékmodellek készítése  

Fogalmak  

megújuló energiaforrás, nem megújuló energiaforrás, bánya, bányászat, 

szénféleségek, kőolaj, földgáz, napenergia, vízenergia, szélenergia, szmog, 

savas eső, üvegházhatás, globális éghajlatváltozás  

 

NAT témakör  Anyagok és tulajdonságaik 5 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen 

anyagokat, megadott vagy önállóan kitalált szempontok alapján 

csoportosítja azokat;  

Felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges 

anyagokat, ismeri azok tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a 

természetes és mesterséges környezetre gyakorolt hatásukat;  

Önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket 

különféle fizikai paraméterek meghatározására;  

Önállóan végez egyszerű kísérleteket  



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz különböző 

tulajdonságait, különböző szempontok alapján rendszerezi a vizek 

fajtáit;  

Megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, 

fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás) kapcsolódó folyamatokat, 

példákat gyűjt hozzájuk a természetben, a háztartásban és az iparban;   

Bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor 

történő térfogat-növekedést;   

Kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok 

vízben való oldódásának folyamatát;  

Felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti 

tapasztalatok alapján;   

Elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, tűz esetén 

ismeri a szükséges teendőket;   

Megfigyeli a talaj élő és élettelen alkotóelemeit, tulajdonságait, 

összehasonlít különböző típusú talajféleségeket, valamint 

következtetések révén felismeri a talajnak mint rendszernek a 

komplexitását;  

Korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes 

tulajdonságait;  

Vizsgálat révén azonosítja a tipikus lágy szárú és fás szárú növények 

részeit;  

Megkülönbözteti a hely- és helyzetváltoztatást, és példákat keres 

ezekre megadott szempontok alapján.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A közvetlen környezet anyagai   

Az élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai  

Természetes és mesterséges anyagok tulajdonságai  

Természetes és mesterséges anyagok felhasználhatósága  

Természetes és mesterséges anyagok környezetre gyakorolt hatásai  

A közvetlen környezet anyagainak csoportosítási lehetőségei  

Az anyagok különböző halmazállapotai  

Halmazállapot-változások  

A halmazállapot-változás összefüggése a hőmérséklettel  

A víz fagyásakor történő térfogat-növekedés  

Halmazállapot-változások a természetben, a háztartásban és az iparban  

Az oldódás  

Az olvadás és oldódás közti különbség  

Tűzveszélyes anyagok  

A talaj tulajdonságai, szerepe az élővilág és az ember életében  

A talaj szerkezete, fő alkotóelemei  

A talaj szennyeződése, pusztulása és védelme  

A víz tulajdonságai, megjelenési formái, szerepe az élővilág és az ember életében  

A levegő tulajdonságai, összetétele, szerepe az élővilág és az ember életében  

Hely- és helyzetváltoztatás 

Javasolt tevékenységek  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Vizsgálatok elvégzése a víz különböző halmazállapotú formáival, a tapasztalatok rögzítése 

rajzban és írásban  

Különböző halmazállapotú anyagok tulajdonságainak vizsgálata, a tapasztalatok rögzítése 

rajzban és írásban  

Poszter vagy kiselőadás készítése a természetben és/vagy a háztartásban könnyen 

megfigyelhető halmazállapot-változásokról  

Egyszerű kísérletek elvégzése vízzel és különböző oldandó anyagokkal az oldódás és az 

oldhatatlanság megfigyelésére  

Egyszerű kísérletek elvégezése a talaj tulajdonságainak (szín, szerkezet, mésztartalom, 

szervesanyag-tartalom) meghatározására, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő 

rögzítése  

Vizsgálódás a talajréteg felszínének lepusztulásával kapcsolatban   

A levegő jelenlétének kimutatása egyszerű kísérletekkel  

Tipikus lágy szárú és fás szárú növényi részek vizsgálata nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, 

a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése  

Fogalmak  

anyag, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadás, fagyás, párolgás, 

forrás, lecsapódás, oldódás, éghető, éghetetlen, talaj, humusz, 

talajnedvesség, légnyomás, hőmérséklet, mozgás, helyváltoztatás, 

helyzetváltoztatás  

  

  



 

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   

7. évfolyam  2  72  

8. évfolyam  1  36  

9. évfolyam 2 72 

10. évfolyam 2 72 

7. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

72 óra  

 A biológia tudományának céljai és vizsgálati módszerei   3 óra  

 Az élet kialakulása és szerveződése  6 óra  

Az élet formái, működése és fejlődése: Az élővilág fejlődése; Az 

élővilág országai   
16 óra  

 Életközösségek vizsgálata  10 óra  

Az élővilág és az ember kapcsolata  10 óra  

A fenntarthatóság fogalma, biológiai összefüggései: A természeti 

értékek védelme   
8 óra  

A fenntarthatóság fogalma, biológiai összefüggései: Bolygónk 

élővilága   
10 óra  

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt Óraszám  9 óra  

 

NAT témakör A biológia tudományának céljai és vizsgálati módszerei  3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, 

azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, a kapott adatok alapján 

következtetéseket fogalmaz meg.  

A vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, 

következtetéseit és érveit érthetően és pontosan fogalmazza meg, 

ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, videókkal egészíti ki.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri a biológia tudományának kutatási céljait, elismeri a tudósok 

munkáját és felelősségét, képet alkot a biológia fejlődéséről, érti a 

jelenkori kutatások jelentőségét.  

Érti és példákkal igazolja, hogy a tudományos elképzelések az adott 

kor tudásán és világképén nyugszanak, fejlődésük és cseréjük a 

megismerési folyamat természetes jellemzője  

A biológiai jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket, előfeltevéseket 

fogalmaz meg, tudja, hogy ezek akkor vizsgálhatók tudományosan, ha 

lehetőség van a bizonyításra vagy cáfolatra.  



 

Tisztában van a mérhetőség jelentőségével, törekszik az elérhető 

legnagyobb pontosságra, de tisztában van ennek korlátaival is.  

Megkülönbözteti a bulvár, a népszerűsítő és a tudományos típusú 

közléseket, médiatermékeket, törekszik a megtévesztés, az 

áltudományosság leleplezésére.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Kiselőadások, poszterek készítése az élettudományok és az orvoslás történetének egy-egy 

nevezetes személyiségéről, az ókortól napjainkig (Pl. Arisztotelész, Galenus, Linné, Darwin, 

Watson és Crick)  

Rövid beszámolók készítése az utóbbi évtizedekben orvosi Nobel-díjjal elismert, biológiai 

kutatásokkal megalapozott felfedezésekről (témák, kutatók, alkalmazások), beszélgetés a 

jelentőségükről  

A modern biológiai kutatások és a biotechnológia területeit és alkalmazási lehetőségeit 

bemutató kiselőadások, poszterek készítése, ezekkel kapcsolatos vélemények gyűjtése, 

megfogalmazása és megvitatása  

A tudományos és a hétköznapi megfigyelés különbségeinek bemutatása konkrét példákon 

keresztül  

Áltudományos hírek gyűjtése a médiából és azok tudományos tényekre alapozott cáfolata  

Kisfilmek megtekintése a biológia tudomány részterületeiről, a modern biológiáról  

A Föld élővilágának teljességét magában foglaló bioszféra fogalmának értelmezése, 

megismerésének és védelmének a biológia kutatási céljaként való azonosítása   

A biológia kutatási céljainak megismerése, néhány jelentős felismerés és felfedezés történeti 

bemutatása, értékelése  

A biológiai ismeretek gyarapodásának a technológiai és gazdasági fejlődéssel való 

összefüggésének felismerése, az emberi életmódra gyakorolt hatásának értékelése  

A természettudományos vizsgálatok feltételeinek és alapvető módszereinek elvi ismerete, 

gyakorlati alkalmazásuk megalapozása  

A tényekre alapozottsággal kapcsolatos igény megszilárdítása, az áltudományos, 

manipulatív közlések és a tudományos források közötti különbségtétel  

Fogalmak  

bioszféra, élettudományok, tudományos probléma, hipotézis, kísérlet, 

kísérleti változó, rendszer, környezet, szerveződési szint, tudományos 

közlemény, áltudomány  

 

NAT témakör Az élet kialakulása és szerveződése 6 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, 

azonosítani tudja egy biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és 

funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba 

besorolást végez.  

Biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat 

szóban vagy írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban 

való összefoglalás módszerét.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Tényekre alapozott érveket fogalmaz meg a baktériumok 

jelentőségével kapcsolatban, értékeli egészségügyi, környezeti és 

biotechnológiai jelentőségüket;   

Vázlatrajz, fotó vagy mikroszkópos megfigyelés alapján felismeri és 

megnevezi a sejtmagvas sejttípus legfontosabb alkotórészeit, 

megfogalmazza a sejtekben zajló életfolyamatok lényegi jellemzőit;  



 

Képek, videók és mikroszkópos megfigyelések alapján összehasonlítja 

a növényi és az állati sejtek felépítését és működését, példák alapján 

értelmezi az egysejtű életmód jellegzetességeit;  

Érti a többsejtűek szerveződési típusainak különbségét, szerepét a 

fajok elterjedésében és a köztük kialakult munkamegosztásban.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Fénymikroszkóp beállítása, egysejtűek megfigyelése természetes vízmintában vagy 

tenyészetben, növényi szövetpreparátumok készítése, állati szövetmetszetek vizsgálata, a 

látottak rögzítése rajzban, mobiltelefonnal és rövid szöveges leírással  

Fénymikroszkópos sejtalkotók ábrázolása állati és/vagy növényi sejt rajzán  

A sejtek felépítését és működését bemutató animációk, videók keresése, a látottak 

megbeszélése, összefoglalása  

A sejt felépítését és működését értelmező, a tanulók meglévő tudására épülő analógiák 

keresése és megbeszélése (pl. vár, város, gyár), rajzos vázlat készítése  

A baktériumok sokféle biológiai szerepének bemutatása konkrét példákon keresztül  

Papucsállatka-tenyészet készítése és vizsgálata  

Növényi és állati sejtmodell készítése néhány alapvető különbség hangsúlyozásával  

A mikroszkópok működési elvének megismerése, a használat készségének fejlesztése   

A mikroorganizmusok és a földi élet kialakulása közötti kapcsolat felismerése, a földi 

anyagforgalmi ciklusokban játszott szerepük értelmezése  

A biológiai energiaforrás szerepének megértése, típusainak megkülönböztetése   

A növényi és az állati sejttípusok összehasonlítása, anyagcseretípusok megkülönböztetése az 

energia- és a szénforrás alapján  

Fogalmak  

fénymikroszkóp, sejt, sejtalkotó, baktérium, biológiai információ, gén, 

anyagcsere, szénforrás, energiaforrás, fotoszintézis, légzés, egysejtű, telep, 

szövet  

 

NAT témakör 
Az élet formái, működése és fejlődése: Az élővilág 

fejlődése 
6 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, 

azonosítani tudja egy biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és 

funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba 

besorolást végez.  

Digitális eszközökkel képeket, videókat, adatokat rögzít, keres és 

értelmez, kritikus és etikus módon használ fel, alkotásokat készít;  

önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási 

projekteket.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A biológiai problémák vizsgálatában figyelembe veszi az evolúciós 

fejlődés szempontjait, a földtörténeti időskálán el tudja helyezni ennek 

mérföldköveit, érti, hogy a mai emberi faj is az evolúció során alakult 

ki;  

Értelmezi a rátermettség és a természetes szelekció fogalmát, tudja, 

hogy azt a véletlenszerű események és az önszerveződés is 

befolyásolhatják;  



 

Elfogadja, hogy minden ember egy fajhoz tartozik és a nagyrasszok 

értékükben nem különböznek, a biológiai és kulturális örökségük az 

emberiség közös kincse.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az élővilág fejlődését bemutató időszalag készítése, a fontosabb mérföldkövek 

megjelenítése  

A környezet és az élőlények testfelépítése, életmódja közötti összefüggést bemutató példák 

elemzése, az alkalmazkodás tényezőinek és konkrét módjainak megfogalmazása  

A nagyrasszok képviselőinek testfelépítése és a környezethez való alkalmazkodás közötti 

összefüggések bemutatása  

Emberelődök testfelépítését (csontváz, testalkat, végtagok, koponya) bemutató rajzok, 

rekonstrukciók összehasonlítása, a különbségek azonosítása, a fejlődési folyamat néhány 

jellemzőjének megfogalmazása  

Az emberré válás folyamatát bemutató videó elemzése  

Az evolúciós idődimenziók felmérése, élőlények sokféleségét kialakító mechanizmusok 

megértése, a természetes szelekció, valamint a semleges folyamatok jelentőségének 

felismerése  

Az élővilág sokféleségének értékelése   

Az élővilág fejlődését befolyásoló tényezők elemzése, az alkalmazkodással összefüggő 

változások azonosítása néhány példán keresztül  

Az állatvilág fejlődése és az emberi evolúció közötti kapcsolat felismerése, a kutatás és 

bizonyítás módszereinek áttekintése  

Az emberi evolúció főbb lépéseinek (agytérfogat, testtartás, tűz- és eszközhasználat, 

viselkedés, kommunikáció) azonosítása  

Rendszerelemzési képesség megalapozása, a felépítés és működés, valamint a rendszer és 

környezet kapcsolatok biológiai vizsgálatokkal összefüggő jelentőségének megértése  

Fogalmak  
evolúció, természetes kiválasztódás, alkalmazkodás, rátermettség, fajok 

sokfélesége, emberi evolúció, ősemberek, nagyrasszok, Homo sapiens  

 

NAT témakör 
Az élet formái, működése és fejlődése: Az élővilág 

országai  
10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, 

azonosítani tudja egy biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és 

funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba 

besorolást végez.  

Biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat 

szóban vagy írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban 

való összefoglalás módszerét.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Alaktani jellemzők összehasonlítása alapján felismer néhány 

fontosabb növény- és állatcsoportot, ezekbe besorolást végez;  

Konkrét példák vizsgálata alapján összehasonlítja a gombák, a 

növények és az állatok testfelépítését, életműködéseit és életmódját, 

ennek alapján érvel az önálló rendszertani csoportba sorolásuk 

mellett.  

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Növény- és állatismeret segédkönyv (vagy hasonló kézikönyvek), mobiltelefon-applikációk 

és weboldalak keresése, használati módjuk tanulmányozása  

Növény és/vagy állatfajok rendszertani besorolását ábrázoló diagramok rajzolása (pl. 

halmazábra, fogalomtérkép, táblázat)  

Az élővilág országait bemutató törzsfa rajzolása, rövid jellemzések készítése az egyes 

országokról  

Kiselőadás Darwin és Linné munkásságáról   

A természetes és mesterséges rendszerezés összehasonlítása különböző feladatokkal, 

élőlények elnevezése játékos feladatokkal  

Mikroorganizmusok (planktonikus élőlények) és telepes élőlények mikroszkópos vizsgálata, 

a tapasztalatok rajzos rögzítése  

Fajok felismerése terepgyakorlaton, fajlista készítése a közvetlen környezetben  

Kiselőadás a gombaszedéssel és - fogyasztással kapcsolatos tudnivalókról  

Virágtalan, valamint egy- és kétszikű növények vizsgálata, a tapasztalatok rajzos rögzítése  

Gyűrűsférgek, puhatestűek, ízeltlábúak vizsgálata, tapasztalatok rajzos rögzítése  

Kiselőadás összeállítása az állatvilág „legjeiről”  

Az élőlények sokféleségében való eligazodás szükségességének és módszereinek 

azonosítása, a hierarchia és a leszármazási rokonság elvének felismerése  

A gombák, a növények és az állatok külön országba sorolása melletti érvek 

megfogalmazása, fontosabb rendszertani csoportjaik alaktani és szervezettani jellemzése, 

néhány példafaj bemutatása  

Kirándulások, természetben végzett megfigyelések során élőlénycsoportok, fajok 

azonosítása határozókönyvek és mobil-applikációk segítségével  

Fogalmak  

fejlődéstörténeti rendszer, rendszertani kategóriák, faj, kettős nevezéktan, 

virágtalan növények, virágos növények, férgek, ízeltlábúak, puhatestűek, 

és a gerincesek osztályai  

 

NAT témakör Életközösségek vizsgálata 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az 

élőlények környezethez való alkalmazkodásának jellegzetes módjait 

és példáit.  

A vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, 

következtetéseit és érveit érthetően és pontosan fogalmazza meg, 

ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, videókkal egészíti ki;  

Önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási 

projekteket.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Másokkal együttműködve vizsgál környezetében található 

életközösségeket, az elkészített rajzok, fotók, videók és adatok alapján 

elemzi az élettelen környezeti tényezők és az élőlények közötti 

kapcsolatokat;  

Életközösségek vizsgálata, valamint ábrák, animációk alapján 

magyarázza az életközösségekben zajló anyagforgalom folyamatát, 

felismeri az élőlények közötti táplálkozási kapcsolatokat, táplálkozási 

piramist szerkeszt;  

Leírások, filmek és saját megfigyelései alapján elemzi az állatok 

viselkedésének alaptípusait, ezek lényegi jellemzőit konkrét példák 

alapján bemutatja;  



 

Esetleírások, filmek és saját megfigyelései alapján felismeri az adott 

életközösségek biológiai értékeit, értékeli a lakókörnyezetében 

található életközösségek környezeti állapotot és életminőséget javító 

hatását.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az élettelen környezeti tényezők és az élőlények közötti kölcsönhatások azonosítása, 

környezeti igény és tűrőképesség vizsgálata  

A levegő, a víz és a talaj minőségi jellemzőinek vizsgálata, főbb típusainak 

megkülönböztetése, természetes összetevők és szennyezők azonosítása, mérési adatok 

értelmezése  

Az élőhely fogalmának ismerete, jellemzőinek és típusainak vizsgálatokban történő 

azonosítása, az élőhelyi környezethez való alkalmazkodás módjainak és példáinak elemzése  

Az életközösségek rendszerként való értelmezése, a kölcsönhatások és hálózatok 

vizsgálatokban történő felismerése, ciklikus és előrehaladó változási folyamatok 

azonosítása  

Az indikátorszervezetek jelentőségének megértése, felismerésük és alkalmazásuk a konkrét 

vizsgálatokban  

Fogalmak  

életközösség, élőhely, környezeti igény, tűrőképesség, indikátorszervezet, 

populációs kölcsönhatás, évszakos és napi változási ciklus, társulások 

fejlődése, szukcesszió  

 

NAT témakör Az élővilág és az ember kapcsolata, fenntarthatóság 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, 

azonosítani tudja egy biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és 

funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba 

besorolást végez.  

Természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre 

alapozottan érvel, vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz;  

Önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási 

projekteket.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Kritikusan és önkritikusan értékeli az emberi tevékenység természeti 

környezetre gyakorolt hatását, életvitelében tudatosan követi a 

természet- és környezetvédelem szempontjait;  

Ismeri a növények gondozásának biológiai alapjait, több szempontot is 

figyelembe véve értékeli a növények, a növénytermesztés élelmezési, 

ipari és környezeti jelentőségét;  

Kritikusan vizsgálja a haszonállatok tartási módjai és a fajra jellemző 

igények közötti ellentmondásokat, ismeri és érti a nagyüzemi 

technológiák és a humánus állattartási módok közötti különbségeket;  

Példák alapján elemzi a globális környezeti problémák gazdasági és 

társadalmi összefüggéseit, a megelőzés, a kárcsökkentés és az 

alkalmazkodás stratégiáit.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  



 

Információgyűjtés, rajzos vázlat szerkesztése az intézménynek helyet adó település, az 

iskola környezetének jellegzetes gazdálkodási és településformáló tevékenységeiről   

A helyi szinttől a régión, a kontinensen át a globális szintig átívelő, a természetvédelemmel 

összefüggő esetek, példák keresése, az összefüggések feltárása  

A biológiai sokféleség beszűkülését előidéző okok és a lehetséges veszélyek felismerése, az 

ellenük megtehető intézkedések példáinak elemzése  

Az emberi populáció növekedésével, a települések és a gazdálkodás átalakulásával járó 

hatások konkrét példák alapján való elemzése, az élővilág változásával való 

összefüggésének vizsgálata 

A fogyasztói létforma és a Föld véges erőforrásai közötti ellentmondás felismerése, a 

fenntarthatóság problémájának több szempontú elemzése  

Az ökológiai gazdálkodás, a génmegőrzés biológiai alapjainak megteremtését és megőrzését 

szolgáló eljárások elvi ismerete, példákon alapuló bemutatása  

Az éghajlatváltozási modellek által a bioszféra jövőjére adott előrejelzések értékelése, a 

megelőzés, hatáscsökkentés és alkalmazkodás módjainak áttekintése  

Fogalmak  

biológiai sokféleség, fajgazdagság, fajtanemesítés, génmegőrzés, globális 

probléma, éghajlatváltozás, monokultúra, biogazdálkodás, tájgazdálkodás, 

fenntarthatóság  

 

NAT témakör 
A fenntarthatóság fogalma, biológiai összefüggései: A 

természeti értékek védelme 
8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre 

alapozottan érvel, vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz.  

A vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, 

következtetéseit és érveit érthetően és pontosan fogalmazza meg, 

ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, videókkal egészíti ki;  

Önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási 

projekteket.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Érti és elfogadja, hogy az élő természet rendelkezik olyan értékekkel, 

amelyeket törvényi eszközökkel is védeni kell, ismeri ennek formáit, 

felhívja a figyelmet az általa észlelt természetkárosításra;  

Az életformák sokféleségét megőrzendő értékként kezeli, felismeri a 

benne rejlő esztétikai szépséget, érvel a biológiai sokféleség 

veszélyeztetése ellen;  

Tájékozódik a környezetében található védett fajokról, 

életközösségekről, ezek eszmei értékéről és biológiai jelentőségéről, 

ismeri a hazai nemzeti parkok számát, területi elhelyezkedését, 

bemutatja védendő életközösségeik alapvető jellemzőit;  

Egységben látja az életközösségek múltbeli, jelenkori és várható 

jövőbeli állapotát, azok jövőbeli állapotára valószínűségi előrejelzést 

fogalmaz meg, felismeri és vállalja a jövőjük iránti egyéni és 

közösségi felelősséget.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A környezet- és természetvédelem jeles napjaihoz (pl. Föld napja, víz napja, madarak és fák 

napja, környezetvédelmi világnap stb.) kapcsolódó iskolai programok szervezése, 

bekapcsolódás a helyi rendezvényekbe  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Szerepjáték, storyline (kerettörténet) feladat, strukturált vita valamely természetvédelemmel 

összefüggő probléma (pl. veszélyeztetett élőhelyek, fajok védelme) több szempontú 

elemzésére, a megoldási lehetőségek keresése  

Az iskola vagy a lakóhely közelében vállalható környezetvédelmi önkéntes tevékenység 

megismerése  

A lakóhely természetvédelmi értékeinek és környezeti problémáinak bemutatása 

projektmunka keretében  

A hazai nemzeti parkok életközösségeit, jellegzetes élőlényeit bemutató kiselőadások, 

virtuális séták összeállítása  

Kirándulás valamely hazai nemzeti parkba, részvétel vezetett túrán, megfigyelés, fotózás, 

rajzolás, az eredményekből kiállítás rendezése  

A természetvédelem szükségessége melletti érvelés, az alkalmazható egyedi és 

rendszerszintű módszerek és szabályozási elvek ismerete  

A gazdálkodás, a települések és az infrastruktúra fejlődése által előidézett, a természeti 

környezetre gyakorolt hatások azonosítása, konkrét példák adatokra alapozott, több 

szempontú értékelése  

Az ökológiai elvek érvényesítési lehetőségeinek felismerése a gazdálkodás, az építészet, a 

tájmegőrzés vagy a turizmus esetében  

Nemzeti parkjaink elnevezésének, területi elhelyezkedésének és sajátos biológiai értékeinek 

ismerete  

A lakóhely közelében lévő védett területről önálló információ- és adatgyűjtés, a 

természetvédelemben való önkéntes szerepvállalásra való indíttatás erősítése  

A védett faj, az eszmei érték fogalmának értelmezése konkrét példák alapján  

Fogalmak  

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, nemzeti park, védett faj, 

eszmei érték, ökoturizmus, ökogazdálkodás, urbanizáció, 

környezettudatosság  

 

NAT témakör 
A fenntarthatóság fogalma, biológiai összefüggései: 

Bolygónk élővilága 
10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az 

élőlények környezethez való alkalmazkodásának jellegzetes módjait és 

példáit.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Alapfokon ismeri a földrészek, óceánok legjellegzetesebb növény- és 

állatfajait;  

A földrészek természetes növényzetét ábrázoló tematikus térképek, 

fényképek, ábrák segítségével azonosítja bolygónk biomjait;  

Néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek 

éghajlati övezetei, kialakult talajtípusai és az ott élő növényvilág 

közötti kapcsolatokat;  

Néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek 

jellegzetes növényei és az ott élő állatvilág közötti kapcsolatot;   

Néhány tengeri növény- és állatfaj megismerése során felismeri, hogy 

bolygónk legnagyobb életközössége a világtengerekben él.  

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A kontinensek élővilágát bemutató természetfilmek feladatlapos elemzése, a látottak 

megbeszélése  

A kontinensek, éghajlati övek jellemző életközösségeit bemutató tematikus térképek 

rajzolása, poszterek készítése  

Adatok gyűjtése a környezeti tényezők és az élőlények testfelépítése, életmódja közötti 

összefüggésről, ezek alapján néhány jellegzetes példa bemutatása  

Tűrőképességi görbék elemzése, az elterjedés és a környezeti igények közötti kapcsolat 

vizsgálata  

Táplálkozási piramis/hálózat rajzolása a biomokra jellemző élőlényekről kapott vagy 

gyűjtött információk alapján   

Növényföldrajzi és állattani elterjedési térképek értelmezése, összehasonlítása, a változások 

okainak és lehetséges következményeinek megbeszélése  

A bioszférát, a biomokat kutató természettudósok (pl. Balogh János, Jacques-Yves 

Cousteau, Yann Arthus-Bertrand, Sir David Attenborough) filmrészleteinek megtekintése, 

megbeszélése  

Bolygónk nagy életközösségeinek azonosítása tematikus térképen, a kontinensek néhány 

jellegzetes növény- és állatfajának megismerése  

Az élőlények testfelépítése, életmódja, életciklusa és a biom ökológiai feltételei közti 

kapcsolat elemzése  

Az európai magashegységekben kialakuló függőleges zonalitás okainak megértése, néhány 

jellegzetes életközösség, faj azonosítása  

Óceánok, tengerek és édesvízi életközösségek néhány jellegzetes élőlényének megismerése  

Táplálkozási láncok és hálózatok összeállítása a biomok élőlényeiből  

A fajok elterjedését, annak változását befolyásoló tényezők konkrét példák alapján történő 

elemzése  

Rendszerelemzési képesség megalapozása, a felépítés és működés, valamint a rendszer és 

környezet kapcsolatok biológiai vizsgálatokkal összefüggő jelentőségének megértése  

Fogalmak  
tápláléklánc, táplálékhálózat, elterjedési terület, éghajlati övezet, biomok, 

vízi életközösségek, függőleges zonalitás  

 

  



 

8. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

36 óra  

1. Az emberi szervezet felépítése, működése   

 I. Testkép, testalkat, mozgásképesség   

 II. Anyagforgalom   

 III. Érzékelés, szabályozás   

 IV. Szaporodás, öröklődés, életmód   

  

5 óra  

8 óra  

6 óra  

10 óra  

2. Életmód és egészség   

Egészségmegőrzés, elsősegély   

  

7 óra  

 

NAT témakör Testkép, testalkat, mozgásképesség 5 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, 

azonosítani tudja egy biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és 

funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba 

besorolást végez;  

Biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat 

szóban vagy írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban 

való összefoglalás módszerét;  

A vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, 

következtetéseit és érveit érthetően és pontosan fogalmazza meg, 

ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, videókkal egészíti ki;  

Kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, figyelembe véve az 

egyéni adottságokat, a nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, 

valamint ezek sokféleségét.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

  

Az emberi test megfigyelése alapján azonosítja a főbb testtájakat és 

testrészeket, elemzi ezek arányait és szimmetriaviszonyait;  

Felismeri az emberi bőr, a csontváz és a vázizomzat főbb elemeit, ezek 

kapcsolódási módjait, értelmezi a mozgási szervrendszer felépítése és 

az ember mozgásképessége közötti összefüggéseket;  

Alapvető mozgástípusok és egyes sportok esetében elemzi a 

mozgásszervrendszer működésének jellemzőit, igyekszik ezeket 

fizikai fogalmakkal és elvekkel magyarázni;  

Tudja, hogy a testünk alapfelépítése az evolúciós fejlődés eredménye, 

de az öröklött adottságaink az egyedfejlődés során formálódnak 

egyénivé, ebben nagy szerepet játszik az életmódunk is;  

Felismeri a gyakorolt sportok testi és lelki fejlesztő hatását és a velük 

járó terheléseket, baleseti veszélyeket, tanácsokat fogalmaz meg ezek 

elkerülésére.  

 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az emberi test (férfi és női) anatómiáját bemutató videók, animációk, mobiltelefonos 

applikációk keresése, használata a testkép fejlesztésében  

Mikroszkópi metszetek (és/vagy mikrofotók) vizsgálata, rajzos vázlat készítése (pl. bőr, 

csont, izomszövet)  

A bőr rétegeinek megfigyelése állati szöveteken (pl. sertésszalonna), a bőr-, köröm- és 

hajápolással kapcsolatos kiselőadások tartása  

A mozgás szervrendszer egyes részeinek felépítését és működését bemutató mozgatható 

makettek készítése (pl. kéz, kar)  

Csontok szöveti felépítésének és összetételének vizsgálata: mészkőtartalom savval történő, a 

fehérjetartalom égetéssel történő igazolása, a tapasztalatok rajzos rögzítése  

A gerincoszlop és a talpboltozat hajlatai jelentőségének vizsgálata, a tapasztalatok rajzos 

rögzítése  

Egyszerű biometriai mérések elvégzése saját testen és/vagy társakon, arányok, 

szimmetriaviszonyok, méreteloszlás (min., max., átlag) számítása, ábrázolása (bilaterális 

szimmetria, aranymetszés aránya)  

Vita a testképzavarok kialakulásának okairól, a kortársak, a média és a család szerepének 

elemzéseEgyszerűbb biomechanikai elemzések elvégzése (pl. emelő elv szemléltetése, erők 

összegződése, gyorsulás stb.)  

Tájékozódás az emberi testen, a testtájak és szervek elhelyezkedésének anatómiai irányok 

használatával történő bemutatása maketten vagy ábrán és a saját testen  

Az emberi kültakaró szövettani rétegeinek azonosítása ábrákon, az egyes rétegek, szervek 

funkciójának ismertetése  

A gerincoszlop tájékainak és részeinek megnevezése, a végtagok és függesztőöveik, a 

mellkas csontjainak megmutatása csontvázon vagy képeken és saját testen  

A mozgás szervrendszerre jellemző főbb kötő-, támasztó- és izomszövet csoportok 

vizsgálata, a szerkezet és működés kapcsolatának értelmezése  

A végtagok hajlító- és feszítőizmai elhelyezkedésének megmutatása, az arc izmainak 

összefüggésbe hozása a mimika és az artikuláció képességével  

Sportok mozgásformáiról saját fotók és videók készítése, ezek elemzése a tanult anatómiai 

és biomechanikai elvek alapján  

Fogalmak  

kültakaró, bőr (szövet), csont (szövet), koponyacsontok, gerincoszlop, 

csigolyák, bordák, a végtagok alapfelépítése, függesztőövek, izom 

(szövet), hajlító- és feszítőizmok, mimikai izmok  

  

NAT témakör Anyagforgalom  8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, 

azonosítani tudja egy biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és 

funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba 

besorolást végez;  

Útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, 

azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, a kapott adatok alapján 

következtetéseket fogalmaz meg;  

Biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat 

szóban vagy írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban 

való összefoglalás módszerét.  



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ábrák, makettek alapján felismeri az ember anyagforgalmi 

szervrendszereinek fontosabb szerveit, a megismert külső és belső 

testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését;  

Szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján 

azonosítja a táplálkozási, keringési, légzési, kiválasztási 

szervrendszerek alapvető biológiai funkcióit, az életfolyamatok 

lépéseit;  

Ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet 

állapotát, folyamatait jellemző fontosabb adatokat, azokat 

összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával, egészségével.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az emberi test belső szerveit bemutató makettek, torzók tanulmányozása  

Szövettani ábrák, fotók elemzése, humán szövettani metszetek mikroszkópos vizsgálata  

A táplálkozási szervrendszer működését bemutató folyamatvázlat rajzolása, az emésztés és 

felszívódás legfontosabb részfolyamatainak ábrázolása  

Élelmiszerek összetételi adatainak (címkéinek) gyűjtése, az adattípusok (tápanyagfajták, 

energiatartalom) értelmezése  

Étrendtervezéssel összefüggő társas feladatok tervezése, elvégzése (pl. rajzolt, fotózott 

alapanyagokból tányérok, menük összeállítása)  

A nyál és az epe emésztő szerepének vizsgálata, a tapasztalatok rajzban történő rögzítése  

Információk keresése a dohányzás káros hatásairól, a lehetséges egészségügyi kockázatok 

bemutatása, érvelés a saját és mások egészségmegőrzése mellett  

Donders-féle tüdőmodell és dohányzógép PET palackból való elkészítése  

A szívciklust és az érrendszer működését bemutató animációk keresése, értelmezése  

Sertésszív boncolása, a tapasztalatok rajzban történő rögzítése  

A keringési és a légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és 

egyszerűbb mérések, kísérletek elvégzése (pl. pulzusmérés, légzésszám, vitálkapacitás, 

kilélegzett levegő CO2-tartalma)  

Sertésvese boncolása, a tapasztalatok rajzban történő rögzítése  

Dializáló készülék működési elvének megismerése, a művesekezelés lényegének közös 

értelmezése videó segítségével  

A belső szervek elhelyezkedésének anatómiai irányok használatával történő bemutatása 

maketten vagy ábrán és a saját testen  

A táplálkozási szervrendszer főbb részeinek, a tápcsatornaszakaszok funkcióinak, a 

szakaszok szövettani és szervi felépítésének és működésének értelmezése, az emésztés és 

felszívódás folyamatának megértése  

A tápanyagok élettani szerepének megértése, az energiatartalom és összetétel adatainak 

értelmezése  

A légzőszervrendszer szövettani és szervi felépítésének, a légcsere- és a 

gázcserefolyamatok   

A légzőszervrendszer szövettani és szervi felépítésének, a légcsere- és a gázcserefolyamatok 

helyének és funkcióinak azonosítása, biológiai hátterének megértése  

A szervezet folyadéktereinek és a keringési szervrendszer szerveinek azonosítása, biológiai 

funkciójának a felépítés és működés alapján való megértése  

A vérkép, a vér összetételének jellemzése, a főbb alakos elemek és vérplazma funkcióinak 

azonosítása, a véralvadási folyamat kiváltó okainak és jelentőségének felismerése  

A kiválasztó szervrendszer főbb feladatainak, szerveinek azonosítása, működési elvének 

megértése  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Fogalmak  

tápcsatorna, tápanyag, emésztőnedv, felszívódás, máj, hasnyálmirigy, felső 

és alsó légutak, tüdő, légcsere és gázcsere, szív, szívciklus, értípusok, 

véralvadás, vérkép, vese, só- és vízháztartás, kiválasztás  

 

NAT témakör Érzékelés, szabályozás  6 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

Alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, 

azonosítani tudja egy biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és 

funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba 

besorolást végez;  

Biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat 

szóban vagy írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban 

való összefoglalás módszerét;  

A vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, 

következtetéseit és érveit érthetően és pontosan fogalmazza meg, 

ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, videókkal egészíti ki.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ábrák, makettek alapján felismeri az ember ideg- és 

hormonrendszerének fontosabb szerveit, a megismert külső és belső 

testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését;  

Szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján 

azonosítja az ideg- és hormonrendszer alapvető biológiai funkcióit, 

értelmezi a szabályozás elvét;  

Felismeri, hogy az immunrendszer is információkat dolgoz fel, 

azonosítja a rendszer főbb szerveit, sejtes elemeit és kémiai 

összetevőit;   

Ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet 

állapotát, folyamatait jellemző fontosabb adatokat, azokat 

összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával, egészségével.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az agy és a gerincvelő szöveti felépítését, elhelyezkedését, felépítését bemutató ábrák, 

fotók, makettek, animációk, mobiltelefonos applikációk elemzése, a főbb részek 

azonosítása  

Gerincvelői reflexet bemutató animációk keresése, a részek azonosítása, a működés 

megbeszélése  

A szem és a fül felépítését és működését (látás, hallás, helyzet- és mozgásérzékelés) 

bemutató animációk keresése, megbeszélése  

A látáshibák típusait bemutató ábrák, animációk összehasonlítása, a javítási lehetőségek (pl. 

szemüvegek) megbeszélése  

Halláskárosodást okozó hatásokat, veszélyeket bemutató információk keresése, érvelés a 

halláskárosodás megelőzése mellett  

A szem működésével kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: pupilla – szemlencse működése, 

térlátás – színtévesztés vizsgálata  

A hallással kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: hallásküszöb, frekvenciatartomány, 

térbeliség   

Kémiai ingerek érzékelésével kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: a négy alapíz érzékelése, 

szaglásvizsgálat  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Bőrérzékeléssel kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: testrészek tapintópont sűrűség vizsgálata, 

hideg- és melegpontok vizsgálata  

Összefoglaló táblázat szerkesztése a belső elválasztású mirigyekről, fontosabb 

hormonjaikról és azok hatásairól, a működési zavarok tüneteiről  

Az immunrendszer működését bemutató rajzfilm megnézése, válaszolás feladatlapos 

kérdésekre  

Információk keresése a Magyarországon kötelező védőoltásokról, az egyéni és a közösségi 

védettség fogalmának, kapcsolatának megbeszélése  

Az idegrendszer feladatának, működési módjának megértése, a központi és környéki 

idegrendszer, a gerincvelő és az agyvelő felépítésének vázlatos ismerete, az akaratlagos és a 

vegetatív szabályozási módok megkülönböztetése 

Az érzékelési képességek (látás, hallás, kémiai és mechanikai érzékelés) és az ezeknek 

megfelelő érzékszervek felépítésének és működésének megértése  

A hormonrendszer feladatának, működési módjának megértése, a főbb hormontermelő 

szervek azonosítása, a termelt hormonok hatásainak bemutatása, az idegi és a hormonális 

szabályozás kapcsolatának megértése  

Az immunrendszer és a keringési szervrendszer közötti kapcsolat felismerése, a 

védekezésben szerepet játszó fontosabb sejttípusok és kémiai anyagok azonosítása, a 

veleszületett és szerzett immunitás megkülönböztetése  

A védőoltások működési módjának megértése, az egyéni és a közösségi egészség 

megőrzésében játszott szerepük értékelése  

Fogalmak  

központi és környéki idegrendszer, gerincvelő, érző- és mozgatópálya, 

reflex, belső elválasztású mirigy, hormon és receptor, agyalapi mirigy, 

pajzsmirigy, mellékvese, nemi mirigyek és hormonjaik, immunrendszer, 

veleszületett és szerzett immunitás, védőoltás  

 

NAT témakör Szaporodás, öröklődés, életmód 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat 

szóban vagy írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban 

való összefoglalás módszerét;  

Az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus 

médiaforrások információit kritikusan elemzi, igyekszik tudományos 

bizonyítékokra alapozott híreket, érveket és tanácsokat elfogadni;  

Tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud 

ennek egyéni és társadalmi összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító 

szokások és függőségek ellen.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Azonosítja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, bemutatja az 

emberi nemek testi különbözőségének kialakulását, tisztában van a 

felelős szexuális magatartás ismérveivel, értékeli a szexualitás egyéni 

életviteli és párkapcsolati jelentőségét;  

Értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel 

kapcsolatos jelentőségét, ennek alapelveit személyes környezetében is 

igyekszik alkalmazni, egyéni képességeihez mérten tisztán, rendben 

tartja környezetét.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  



 

Az emberi nemek anatómiai különbségeit (elsődleges és másodlagos nemi jellegek) 

bemutató képek, animációk, mobiltelefonos applikációk tanulmányozása, a különbségek 

megfogalmazása  

A nemi érés folyamatáról, egyéni eltéréseiről szóló információk keresése, vélemények 

megvitatása  

A megtermékenyítést és a magzati fejlődést bemutató fotósorozatok, animációk és videók 

tanulmányozása, ezek alapján folyamatvázlat készítése, rajzolása  

Ábrák elemzése a szülés folyamatáról  

Családi öröklésmeneteket bemutató ábrák, képek, családfák elemzése, a hasonlóságok és 

különbségek megfogalmazása egy-egy példán  

Genetikai betegségeket bemutató esettanulmányok megbeszélése, az esetek közötti 

hasonlóságok és különbségek megfogalmazása  

A női és a férfi nemi szervrendszer külső és belső felépítésének elemzése képek, ábrák 

alapján, a női és férfi másodlagos nemi jellegek kialakulásának bemutatása  

A másodlagos nemi jellegek kialakulását bemutató ábrák, animációk tanulmányozása, a 

fejlődési folyamat időbeli jellegzetességeinek és egyéni eltéréseinek megbeszélése  

Az ivarsejtek képződési helyének azonosítása, a tulajdonságok átörökítésében és a 

változékonyság biztosításában játszott szerepük magyarázása  

A megtermékenyítés feltételeinek ismerete, a fogamzásgátló módszerek működésének 

megértése  

A fogamzástól a születésig tartó magzati fejlődés főbb jellemzőinek és feltételeinek 

ismerete, a szülés fő szakaszainak és körülményeinek megbeszélése   

A gének szerepének felismerése, az utódnemzedékek kialakulására vezető genetikai 

folyamatok egyszerű öröklésmenetek példáján történő elemzése  

A testi és a nemi kromoszómák megkülönböztetése, a nem meghatározásában játszott 

szerepük ismerete, a nemhez kapcsolt öröklődés néhány példájának áttekintése  

Annak felismerése, hogy az ember öröklött hajlamainak kifejeződését a környezet is 

befolyásolja, ezért a tudatosabb életmóddal magunk is tehetünk egészségünkért  

A felelős szexuális magatartás jellemzőinek ismerete, a szexualitás egyéni életviteli és 

párkapcsolati jelentőségének értékelése.  

Fogalmak  

női és férfi ivarszervek, nemi jellegek, hímivarsejt és petesejt, gén, 

kromoszóma, minőségi és mennyiségi tulajdonság, öröklésmenet, 

megtermékenyítés, embrió, magzati fejlődés, szülés  

 

NAT témakör Egészségmegőrzés, elsősegély 7 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Az egészséget személyes és közösségi értékként értelmezi, érdeklődik 

az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk iránt, mérlegeli azok 

tudományos hitelességét, kritikusan kezeli a gyógyszerekkel, 

gyógyászattal kapcsolatos reklámokat;   

Tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud 

ennek egyéni és társadalmi összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító 

szokások és függőségek ellen;  

Az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus 

médiaforrások információit kritikusan elemzi, igyekszik tudományos 

bizonyítékokra alapozott híreket, érveket és tanácsokat elfogadni;  

Értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel 

kapcsolatos jelentőségét, ennek alapelveit személyes környezetében is 

igyekszik alkalmazni, egyéni képességeihez mérten tisztán, rendben 

tartja környezetét; 



 

Természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre 

alapozottan érvel, vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit, igyekszik 

tudatosan alakítani étkezési szokásait, törekszik az életmódjának 

megfelelő energia- és tápanyagbevitelre, a normál testsúly 

megőrzésére;  

Ismeri a kórokozó, a fertőzés és a járvány fogalmait, megkülönbözteti 

a vírusos és bakteriális fertőző betegségeket, felismeri az 

antibiotikumok helyes használatának fontosságát;  

Tudja, hogy a daganatos betegségek kialakulását az életmód és a 

környezet is befolyásolja, és hogy gyógyításuk esélyét a korai 

felismerés nagymértékben növeli;  

Érti az orvosi diagnosztikai eljárások célját, ismeri azok alapelvét és 

néhány főbb módszerét, értékeli a megfelelő diagnózis felállításának 

jelentőségét;  

Felméri a baleseti sérülések kockázatait, igyekszik ezeket elkerülni, a 

bekövetkezett balesetek esetében felismeri a sérülés, vérzés vagy 

mérgezés jeleit, ezekről megfelelő beszámolót tud adni;  

A bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismeri, segítséget (szükség 

esetén mentőt) tud hívni, valamint a tőle elvárható módon (életkori 

sajátosságainak megfelelően) elsősegélyt tud nyújtani: a sérült vagy 

beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel vagy eszköz 

nélkül megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, eszméletlen beteg 

ellátása, szabad légút biztosítása);  

Tudja alkalmazni az alapszintű újraélesztést mellkaskompressziók és 

lélegeztetés (CPR) kivitelezésével, felismeri ennek szükségességét.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Népegészségügyi adatsorok, grafikonok értelmezése (pl. szív- és érrendszeri betegségek, 

rákstatisztikák, fertőző betegségek), a bemutatott helyzettel összefüggő értékelések 

megfogalmazása  

Egészségnap szervezése, egészségmegőrzési tanácsadó szakértők meghívása, videóinterjúk 

készítése  

Különböző élelmiszerek összetételét felsoroló információs anyagok összegyűjtése, 

összehasonlítása  

Életkornak megfelelő étrendek összeállítása, iskolai kóstoló és/vagy vásár rendezése 

egyszerűen elkészíthető, egészséges ételekből (büféáruk, sütemények)   

Járványok, egyes fertőző betegségek történetéről szóló kiselőadások, házi dolgozatok 

készítése  

Napjaink egyes nagyobb járványairól szóló esettanulmányok, filmek elemzése, a tanulságok 

megbeszélése  

Alapvető elsősegélynyújtási ismeretek alkalmazásának gyakorlati bemutatása (pl. vérzések, 

gyakori rosszullétek, égési sérülések, sportbalesetek esetén)  

- Az egészséges életmód betegségmegelőzésben játszott szerepének bemutatása konkrét 

betegségcsoportok példái alapján  

A szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőinek azonosítása, megelőzési 

lehetőségeinek megvitatása  

Az életkor, az életmód és a táplálkozás közötti összefüggések felismerése, az egészséges és 

kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető elveinek ismerete  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A rendszeres testmozgás és az egészség megőrzése közötti összefüggés, a mozgásszegény 

életmód okozta egészségügyi kockázatok felismerése  

A kórokozó, a fertőzés, a járvány és higiénia fogalmai közötti összefüggések feltárása 

esettanulmányok alapján, a megelőzés érdekében megtehető lépések biológiai alapjainak 

értelmezése  

A higiénia és a fertőző betegségek megelőzése közötti összefüggés felismerése, a rendszeres 

és helyes tisztálkodással, valamint a lakó- és munkakörnyezet tisztántartásával kapcsolatos 

elvek és módszerek elsajátítása  

Az antibiotikumok betegségek elleni hatásosságának elmagyarázása, annak megértése, hogy 

a helytelen antibiotikum-használat felgyorsítja az ellenálló baktériumok kialakulását  

A daganatos betegségek környezeti és életmódbeli kockázati tényezőinek áttekintése, a 

megelőzés lehetőségeinek megvitatása, a személyre szabott terápia jelentőségének 

felismerése   

Az orvosi szűrővizsgálatok és diagnosztikai eljárások céljainak azonosítása egy-egy példán 

keresztül, annak értékelése, hogy a diagnózis az orvos egészségügyi jogi érvényű felelős 

nyilatkozata a személy egészségi állapotáról  

Az elsősegélynyújtás lépéseinek elvi ismerete, szimulációkkal történő gyakorlása, szükség 

esetén alkalmazása, a sérült vagy beteg személy ellátásának (sebellátás, vérzéscsillapítás, 

eszméletlen beteg ellátása, szabad légút biztosítása) megkezdése a rendelkezésre álló 

eszközökkel vagy eszköz nélkül  

Az alapszintű újraélesztést szükségessé tevő helyzet felismerése, mellkaskompressziókkal 

történő alkalmazása  

Fogalmak  

fertőzés, járvány, stressz, rákkeltő anyag/hatás, személyi higiénia, 

élelmiszer-összetétel és -minőség, lelki egészség, függőség, 

szűrővizsgálat, diagnosztikai eljárások, elsősegélynyújtás, alapszintű 

újraélesztés 

 

 

  



 

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 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 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; 

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 

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 



 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

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, 

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; 

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 

Példák bemutatása makroevolúciós (faji szint feletti) változásokra: evolúciós újdonságok, 

kihalások, adaptív radiáció 

Annak megértése, hogy az evolúció általános rendezőelv a természettudományokban 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

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 

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

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 

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

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 

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

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” 

 

  



 

BIOLÓGIA – emelt szint  

 A tantárgy heti a A tantárgy éves a  

9. évfolyam 4 144 

10. évfolyam 4 144 

11. évfolyam 2 72 

12. évfolyam 2 64 

9. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

144 óra 

Természettudományi gyakorlatok  36 

Bevezetés a biológiába. 

A biológia tárgya és módszerei 
4 

Az egyed szerveződési szintje. 

Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális rendszerek 
8 

Önálló sejtek. 

Szerkezet és működés a prokarióták világában 
10 

Az alacsonyabb rendű eukarióták általános jellemzői 10 

Többsejtűség – sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, szivacsok 8 

Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői 10 

Szerkezet és működés az állatok világában. 

Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak 
14 

Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek testfelépítése és 

működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

16 

A növényi sejt. 

Szerveződési formák 
8 

A növények országa. 

Valódi növények 
24 

 

 



 

NAT témakör Természettudományi gyakorlatok  36 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Minimális tereptani, laboratóriumi ismeret. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

3 nap terepgyakorlat:          3x8 óra= 24 óra 

Biológiai tereptani gyakorlatok (növény-állat felismerés. határozás, 

fajismeret, mikroszkópizáslási gyakorlatok, metszetkészítés, 

rendszerezés, ökológiai gyakorlatok, populációk vizsgálata, társulástan, 

az ember hatása a környezetre.  

Talajtani vizsgálatok, domborzat- flóra-fauna összefüggések, 

víztisztaság és -összetétel vizsgálatok, meteorológiai gyakorlatok, 

csillagászati gyakorlatok. 

Jegyzőkönyv írása, beszámoló készítése. 

 

Tematikai egység 
Bevezetés a biológiába.  

A biológia tárgya és módszerei 
4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fénymikroszkóp szerkezete, használata. Kísérletek tervezése, elemzése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tudománytörténeti kutatásokra késztetés. A vizsgált természeti és 

technikai rendszerek állapotának leírására szolgáló szempontok és 

módszerek megismerése, használata. Az anyagok vizsgálatában 

leggyakrabban használt állapotleírások, állapotjelzők alkalmazása, 

mérése, a mértékegységek szakszerű és következetes használata. Az 

élő szervezet mechanikai és kibernetikai szemléletű leírása. Az 

információs és kommunikációs rendszerek felépítésének megismerése, 

jelentőségük értékelése.  

A legfontosabb biológiai vizsgálati módszerek megismerése, 

alkalmazása - az iskola lehetőségeihez mérten. A mai kutatási 

eszközök használati területekhez rendelése, jelentőségének ismerete. 

 

  



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások  

Mivel foglalkozik a növénytan (botanika), az 

állattan (zoológia), az embertan 

(antropológia) tudománya? 

Ismeretek 

A tudományágak közül az ismertebbek: 

anatómia, élettan, lélektan, etológia, 

ökológia, genetika, rendszertan, őslénytan, 

valamint néhány társtudomány. 

A biológiai kutatás főbb módszerei: a 

megfigyelés, leírás, összehasonlítás, kísérlet, 

modellkészítés, szimuláció és ezek 

feldolgozására szolgáló értelmezés, elemzés, 

kiértékelés.  

Az orvostudományban és a biológia más 

társtudományában ma is használatos 

vizsgálati eszközök, módszerek. 

A fénymikroszkóp szerkezete. 

Elektronmikroszkópi és különböző 

kromatográfiai vizsgálatok menete, 

jelentősége, alkalmazási területe. 

Az ismert tudományágak és néhány 

biológiához tartozó társtudomány vizsgálati 

területeinek megismerése. 

A biológiai kutatási módszerek alkalmazása 

iskolai keretek között. 

A fénymikroszkóp használata. 

Az élővilággal kapcsolatos méret- és 

időskála elemzése. 

Természeti jelenségek, folyamatok időbeli 

lefolyásának leírása függvényekkel; 

grafikonok elemzése, értelmezése. 

Fogalmak 

Botanika, zoológia, antropológia, etológia, pszichológia, szisztematika, 

paleontológia in vivo, in vitro, röntgensugár, ultrahang, komputertomográf 

(CT). 

 

Tematikai egység Az egyed szerveződési szintje. 

Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális rendszerek 
 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Vírusok általános jellemzése, az általuk okozott emberi betegségek. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Analógiák felismerése, általánosítás és differenciálás, történetiség 

követése, halmazba sorolás. Az IKT-alkalmazás lehetőségeinek 

felhasználása. A nemi élettel, az élet kezdetével és végével, a 

kezelések elutasításával vagy vállalásával kapcsolatos személyes 

felelősség biológiai hátterének megismerése. A rendszeres 

egészségügyi és szűrővizsgálatoknak, valamint az önvizsgálatoknak a 

betegségek megelőzésben játszott szerepének felismerése. 

Az élő szervezetek működő rendszerként való értelmezése. 

Informatikai és a biológiai vírusok összehasonlítása. A vírusok élő és 

élettelen határán álló helyzetének felismerése. 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Ismeretek 

Az egyed szerveződési szintjei: nem sejtes 

rendszerek, önálló sejtek, többsejtű 

rendszerek. 

Az élő rendszerek általános tulajdonságai: 

anyagcsere, homeosztázis, ingerlékenység, 

mozgás, növekedés, szaporodás, öröklődés. 

A vírusok jellemzése, csoportosítása, a 

bakteriofágok és jelentőségük (nagy 

méretüknek, valamint a gazdasejt könnyű 

vizsgálhatóságának köszönhetően a 

legkönnyebben tanulmányozhatók). 

A növényeket, illetve az állatokat fertőző 

legismertebb vírusok (a dohány 

mozaikbetegségét, illetve a baromfipestist, a 

száj- és körömfájást és a veszettséget 

okozók). 

Az embereket fertőző vírusok. 

A vírusok és szubvirális kórokozók (prion, 

viroid) felépítése, csoportosítása, 

sokszorozódási folyamata, 

hatásmechanizmusa. 

Fertőzés, higiénia (személyi és környezeti), 

járvány. Védőoltások, megelőzés. 

Önálló internetes vizsgálódás: a legfontosabb 

magyarországi előfordulású ismertebb emberi 

vírusbetegségek neve, jellemző adatai.  

Alapvető járványtani fogalmak megismerése. 

A helyi és világjárvány fogalmának, a 

megelőzés és elhárítás lehetőségeinek 

megismerése. 

A háziállatok és növények 

vírusbetegségeinek azonnali jelentése a 

közegészségügyi szerveknél. 

Fogalmak Homeosztázis, helikális-, kubikális-, binális vírus, prion, viroid. 

Bakteriofág. Sejtes és nem sejtes szerveződés. 

 

Tematikai egység Önálló sejtek. 

Szerkezet és működés a prokarióták világában 
 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A baktériumok általános jellemzése, a fénymikroszkóp használata. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A baktériumok környezeti jelentőségének felismerése. A baktériumsejt 

felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggés felismerése. A 

földi élet kezdetének és a Földön kívüli lét lehetőségének tudományos 

felvetése, internetes kutatási lehetőségek. 

Az energiatípusok (kémiai, nap, elektromos) egymásba alakítását 

jelentő folyamatok megismerése. Az energiával kapcsolatos 

mennyiségi szemlélet fejlesztése. A természeti körfolyamatok 

felismerése, megfigyelése, természeti jelenségek, folyamatok időbeli 



 

lefolyásának leírása függvényekkel. A rendszerek összetettségének, 

belső kapcsolatrendszerének felismerése. A fontosabb biogeokémiai 

körforgalmak (szén, oxigén, nitrogén) elemzése egy szabályozott 

rendszer részeként. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások  

Kitekintés az ősbaktériumokra, a 3,5 

milliárd évvel ezelőtti megjelenésükre. 

Ismeretek 

A valódi baktériumsejt (mérete, alakja, 

sejtfelépítése). Állandó és járulékos 

sejtalkotók. Aktív és passzív mozgásuk. 

Csoportosításuk anyagcseréjük és 

energiahasznosításuk szerint (autotróf, 

foto- és kemoszintetizáló [aerob és 

anaerob], heterotróf – paraziták, 

szimbionták, szaprofiták), szaporodásuk. 

Az emberi és állati szervezetben élő 

szimbionták gyakorlati haszna. Az emberi 

szervezet parazita baktériumai, 

kórokozásuk. Baktériumok által okozott 

betegségek. Védekezés, megelőzés. 

Ajánlott és kötelező védőoltások. 

A baktériumok anyagcseretípusok szerinti 

csoportosítása. A prokarióta sejt felépítésének 

mikroszkópos vizsgálata, megfigyelése. 

Kutatás az interneten (tanári irányítással, 

otthoni feladat): A prokarióták jelentősége: a 

földi anyagforgalomban betöltött szerepük, 

hasznosításuk az élelmiszeriparban, 

gyógyszeriparban, mezőgazdaságban. 

Tanulói vizsgálat: aludttej savójából 

tejsavbaktériumok kimutatása, vizsgálatuk 

fénymikroszkóppal (vizsgálható szénabacilus 

vagy a vízvirágzást is okozó kékbaktériumok 

is). 

Fogalmak Prokariota, autotróf, heterotróf, bakteriospóra, antibiotikum, kozmopolita 

faj, plankton, coccus, bacillus, spirillum, vibrió, reprodukció. 

 

Tematikai egység Az alacsonyabb rendű eukarióták általános jellemzői  8 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Egysejtű eukarióták néhány képviselőjének felismerése, jellemzése. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az eukarióta sejt kialakulásáról szóló elméletek, feltevések 

megismerése. A körülhatárolt sejtmag és a belső membránok 

megjelenése jelentőségének megértése. Szerkezet és működés 

kapcsolata az egysejtű eukarióták világában - táplálkozás, kiválasztás, 

szaporodás. A felépítés és a működés összefüggése az alacsonyabb 

rendű eukarióták testszerveződésének példáján. Az anyagi világ 

egymásba épülő szerveződési szintjeinek tudatos kezelése, a 

halmazstruktúrák magyarázata összetevőik szerkezete és 

kölcsönhatásaik alapján. 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Ismeretek 

Az élőlények kialakulásának vázlata, 

törzsfaelemzés, kihangsúlyozva az ősi 

ostorosok szerepét. Autogén-elmélet, 

endoszimbionta-elmélet. 

Az aktív helyváltoztató egysejtűek 

mozgástípusai: ostoros, csillós, amőboid 

(állábas) mozgás. 

Az egysejtű élőlények változatos 

testszerveződése és a felépítő anyagcsere.  

Az állati egysejtűek közül ostorosként a 

parazita álomkór ostoros és a 

hüvelyostoros, az amőbák közül az óriás 

amőba és a vérhasamőba, a Csillósok 

közül a közönséges papucsállatka, a 

harang- és kürtállatka, valamint a 

bendőcsillósok, a héjas gyökérlábúak, a 

napállatocska és a sugárállatocska. 

Önálló mozgásra képtelen alacsonyabb 

rendű eukarióták (kovamoszatok, 

barnamoszatok, vörösmoszatok). 

A moszatok szaporodása 

nemzedékváltakozással. 

A témával kapcsolatos tanulmányok keresése 

az interneten. 

A tanult fajok felismerése fénymikroszkópban, 

az egysejtűek életmódjával kapcsolatos 

kísérletek elemzése.  

A színanyagok, színtestek megjelenése 

szerepének megértése a fotoautotróf 

folyamatokban. 

Fonalas zöldmoszatok vizsgálata (testfelépítés, 

táplálékfelvétel) fénymikroszkóppal, a látottak 

lerajzolása és jellemzése. 

Az óriás amőba, a papucsállatka, a zöld 

szemesostoros példáján keresztül az egysejtű 

élőlények változatos testszerveződésének és a 

felépítő anyagcserének a megismerése.  

A fonalas és a teleptestes szerveződés 

jellemzőinek felismerése (a vörös- és 

barnamoszatok többsége és a zöldmoszatok 

egy része, pl. csillárkamoszat. 

A prokarióta és az egysejtű eukarióta élőlények 

összehasonlítása (sejtfelépítés és 

életműködések, azonos és az eltérő 

tulajdonságok). 

Az alacsonyabb rendű eukarióták szerveződési 

típusainak megfigyelése a zöldmoszatok 

szerveződési típusain keresztül: egysejtű: 

ernyősmoszat, sejttársulásos: 

harmonikamoszat, fonalas: békanyál, lemezes: 

tengeri saláta, teleptestű: csillárkamoszat.  

Önálló mozgásra képtelen alacsonyabb rendű 

eukarióták (kovamoszatok, barnamoszatok, 

vörösmoszatok) megismerése, csoportosítása: 

Természetes vizekből vett vízminták 

vizsgálata: keressünk különböző zöldalgákat, 

vizsgáljuk meg a kloroplasztiszok alakját. 

A mikroszkópi megfigyelések lerajzolása és 

magyarázó szöveggel való ellátása.  

Határozókönyvek használata. 

Fogalmak 
Szilicium és mészváz, sejtszáj, sejtgarat, lüktető és emésztő űröcske, 

sejtközpont ostor, csilló, álláb, szól és gél állapot, mixotróf táplálkozás, 

kopuláció, konjugáció, spóra, ivarsejt. 

 

 



 

Tematikai egység Többsejtűség – sejtfonalak, teleptest és álszövet: 

gombák, szivacsok 
8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A biológiai szerveződés szintjei. Ehető és mérgező gombák. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A többsejtűség felé vezető út egyes állomásainak megismerése az 

élőlények világában. 

Energiatípusok egymásba alakítását jelentő folyamatok megismerése 

során  az energiával kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejlesztése. A 

környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggés 

felismerése. Az emberi épített élőhelyek pusztulásának okai, 

következményeinek felismerése. Növényi és állati sajátságok 

felismerése a gombák testfelépítésében és életműködésében. 

Egészségtudatosságra nevelés. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Ismeretek 

A gombák sajátos testfelépítése és 

életműködése. (Evolúciós fejlődésük folytán 

egy részük az alacsonyabbrendű eukarióták 

közé tartozik, mint pl. a moszatgombák 

[peronoszpóra], fejespenész.) 

A heterotróf gombák életmódja, biológiai 

jelentősége. Mindkét élőlény számára 

előnyös együttélés, pl. zuzmók. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miért nehéz a szivacsok helyét az élőlények 

rendszerében megtalálni? 

 

Ismeretek 

Szivacsok az álszövetes szerveződése. A 

szivacsok különböző formái, a külső és belső 

sejtréteg jellemző sejtjei, azok működése. 

Ivartalan szaporodási formájuk: 

kettéosztódás, bimbózás (gyöngysarjképzés). 

Ivaros szaporodásuk. 

 

Sir Alexander Fleming munkássága. 

A fonalas testfelépítésű gombák nagyobb 

csoportjainak - határozókönyvek segítségével 

való - megismerése [rajzóspórás gombák (pl. 

a burgonyarák kórokozója), járomspórás 

gombák (pl. fejespenész), tömlősgombák, pl. 

dérgomba, ehető kucsmagomba, redős 

papsapkagomba (mérgező), nyári 

szarvasgomba, (egysejtű tömlősgombák a 

sarjadzással szaporodó élesztők), anyarozs, 

kenyérpenész, almafalisztharmat, bazidiumos 

gombák, pl. korallgomba, rókagomba, 

laskagomba, ízletes vargánya, farkastinórú 

(mérgező), pereszke, csiperke, tintagomba, 

gyilkos galóca (mérgező), nagy őzlábgomba, 

susulyka (mérgező)]. 

 

A gombák táplálkozás-élettani szerepe, a 

gombaszedés és -tárolás szabályai. 

 

A zuzmótelep testfelépítése és életfolyamatai 

közötti összefüggés vizsgálata. 



 

Fogalmak 
Hifa (gombafonal), micélium, teleptest, tenyésztest, termőtest, alkaloid, 

antibiotikum, rajzóspóra, járomspóra, tömlős és bazidiumos spóra, 

bimbózás, gyöngysarjképzés, himnős. 

 

Tematikai egység Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői  8óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Állati és növényi egysejtűek, moszatok mohák mikroszkópi vizsgálata. 

Fonalas, telepes, álszövetes szerveződés. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Sejtek és szövetek mikroszkópi metszeteinek vizsgálata az interneten. 

Szövetmetszetek fénymikroszkópos vizsgálata, megfigyelése, a 

felépítés és a működés összekapcsolása. A különböző sejttípusok 

méretkülönbségeinek megítélése. Összehasonlítás: az állati egysejtű és 

a többsejtű egyetlen sejtje. Az álszövet és a szövet definiálása. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Ismeretek 

Az állati sejt sejtalkotói: sejtmag 

(maghártya, örökítőanyag), Golgi-

készülék, endoplazmatikus hálózat, 

mitokondrium, sejtközpont, lizoszóma, 

sejtplazma, sejthártya. A sejtszervecskék 

feladata. 

A főbb szövettípusok jellemzői és 

működési sajátságai:  

hámszövetek-fedőhámok, mirigyhámok, 

felszívóhám, érzékhám, pigmenthám 

egyenkénti feladatai, típusai és 

előfordulása a szervekben. 

A kötő- és támasztószövetek - lazarostos, 

tömöttrostos kötőszövet, a zsírszövet és a 

vér, valamint a chordaszövet, csontszövet 

és porcszövet felépítése, feladata és 

előfordulása. 

Az idegsejtek típusai a sejt alakja, a 

nyúlványok elrendeződése, a sejt 

működése alapján. A gliasejt. 

Szövet- és szervátültetés 

(transzplantáció). Beültetés 

(implantáció). 

Az állati sejtalkotók felismerése, megnevezése 

elektronmikroszkópos felvételen és modellen. 

 

Mikroszkópi metszetek és ábrák, mikroszkópos 

felvételek vizsgálata. Összehasonlítás: a 

simaizom, vázizom és szívizom szerkezeti és 

funkcionális összefüggéseinek elemzése, 

előfordulása és működési jellemzői a 

szervekben. 

 

Rajzos ábra készítése a soknyúlványú 

idegsejtről. Az idegsejt (neuron) részeinek 

megnevezése. 

Fogalmak Organellum, transzplantáció, implantáció, inger, ingerület, sejttest, dendrit, 

axon, gliasejt, végfácska, velőshüvely. 



 

 

Tematikai egység Szerkezet és működés az állatok világában. 

Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak 
 14 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Álszövet, szövet, medúzák, hidrák, férgek, kagylók, csigák, fejlábúak 

és ízeltlábúak főbb jellemzői. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az állat-fogalom értelmezése. Az álszövetes és szövetes szerveződés 

összehasonlítása. A törzsfejlődés során kialakult állatcsoportok 

jellemző képviselőinek tanulmányozása. A testfelépítés, testalkat és az 

életmód kapcsolatának felismerése. Az állatcsoportok szervezeti 

differenciálódásának megismerése. A differenciálódás fokától függő 

sajátosságok vizsgálata ok-okozati összefüggések keresése közben. A 

mindenkori környezet változásaihoz való alkalmazkodás szerepének 

felismerése az állatcsoportok jellemző tulajdonságainak 

kialakulásában. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Ismeretek 

Csalánozók testfelépítése. A testfal jellemző 

sejtjei: csalánsejtek, a diffúz idegrendszert 

alkotó idegsejtek, a hámizomsejtek, 

valamint a belső réteg emésztőnedveket 

termelő mirigysejtjei. Önfenntartás, 

önreprodukció, önszabályozás. 

A csalánozók megismerésre ajánlott listája: 

Hidraállatok: közönséges hidra, zöldhidra, 

édesvízi medúza. Kehelyállatok: füles 

medúza. Virágállatok: viaszrózsa, vörös 

tollkorall, nemes korall, gombakorall, 

bíborrózsa. Bordásmedúzák: Vénusz öve. 

A férgek nagyobb csoportjai (fonálférgek, 

laposférgek, gyűrűsférgek) 

testszerveződése, önfenntartó, 

önreprodukáló és önszabályozó működése, 

életmódja. 

A puhatestűek nagyobb csoportjai (kagylók, 

csigák, fejlábúak) testszerveződése, külső, 

belső szimmetriája, önfenntartó, 

önreprodukáló, önszabályozó működése. Az 

élőhely, életmód és az életfolyamatok 

összefüggései. Főbb képviselők az egyes 

A sejtek működésbeli elkülönülésének, a 

szövetetek kialakulásának eredménye a 

különböző állatcsoportoknál. 

 

Ábraelemzés: a csalánozók testfalának 

felépítése, a sejtcsoportok funkciói. 

 

A szaprofita férgek biogeográfiai, gazdasági 

hasznának, a parazita férgek állat- (ember-) 

egészségügyi szerepének tanulmányozása.  

Tanulói vizsgálódás: A gyűrűsférgek 

mozgása és belső szervei. A puhatestűek 

három főcsoportjának összehasonlítása: a 

morfológiai különbségek, belső szervi 

azonosságok.  

Tablókészítés elhalt állatok külső vázaiból. A 

fajok beazonosítása határozók segítségével. 

A hazánkban is nagy fajszámban előforduló 

rovarrendek, illetve példafajok keresése 

határozó könyvek segítségével (csoportos 

feladat könyvtári óra keretében). A szájszerv, 

a szárny, a posztembrionális fejlődési típusok 

alakulásának összehasonlítása. Ok-okozati 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

csoportokban: éti-, kerti és ligeti csiga; tavi 

és folyami kagyló; tintahalak, nyolclábú 

polip.  

Az ízeltlábúak csoportjaira jellemző 

testfelépítés, önfenntartó, önreprodukciós és 

önszabályozó működés. Származási 

bizonyíték a szelvényezett test. A 

törzsfejlődés során kialakult evolúciós 

„újdonságok” (valódi külső váz kitinből, 

ízelt lábak kiegyénült harántcsíkolt 

izmokkal). A csáprágósok, ill. 

pókszabásúak fontosabb csoportjai: a 

skorpiók, atkák és pókok.  

A rovarok legfontosabb – hazánkban is 

nagy fajszámmal élő – rendjei: szitakötők, 

egyenesszárnyúak, poloskák, kabócák, 

bogarak, lepkék hártyásszárnyúak, 

kétszárnyúak 

összefüggés keresése az életmód és a 

szájszervek alakulása között.  

A tengeri/édesvízi puhatestűek és ízeltlábúak 

szerepének bemutatása az egészséges 

táplálkozásban. Receptverseny és önálló 

kiselőadások. 

Fogalmak 

Sugaras és kétoldali szimmetria; béledényrendszer és háromszakaszos 

bélcsatorna; sejten belüli, sejten és testen kívüli emésztés; diffúz légzés, 

kültakaró eredetű légzőszerv, zárt és nyílt keringés, kiválasztás sejtenként, 

vesécske típusú kiválasztó szerv; diffúz és központosult dúcidegrendszer; 

hámizomsejt, bőrizomtömlő, átváltozás, kifejlés, teljes átalakulás, vedlés, 

hormonális/kémiai szabályozás. 

 

Tematikai egység 
Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek 

testfelépítése és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

 16 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A gerincesek nagyobb csoportjai, a háziállatok. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az állatok törzsfája oldalági képviselőjének (tüskésbőrűek) 

összehasonlítása a gerincesek „egyenesági” elődeivel és a gerincesek 

nagyobb csoportjaival. Az állatvédelmi törvény megismerése. Önálló 

kísérletezés, megfigyelés. A gerincesek evolúciós újításainak, azon 

belül pedig a belső váz jelentőségének felismerése az életterek tartós 

meghódításában.  

 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Ismeretek 

A tüskésbőrűek testfelépítése és életmódja. 

A gerinchúr, a csőidegrendszer és 

kopoltyúbél megjelenésének evolúciós 

jelentősége. 

 

Az előgerinchúrosok testfelépítése, 

evolúciós jelentősége. Fő képviselői: a 

tengerben élő, átalakulással fejlődő 

zsákállatok.  

 

A fejgerinchúrosok testfelépítése és 

életmódja, evolúciós jelentősége (pl. a 

néhány tengeri faj közül a legismertebb, a 

lándzsahal). 

 

A gerincesek általános jellemzői, evolúciós 

újításai. (Porcos, majd csontos belső váz, 

melynek központja a gerincoszlop. A 

kültakaró többrétegű hám, amely bőrré 

alakul, csoportonként elkülöníthető 

függelékekkel. A tápcsatorna elő-, közép- és 

utóbeléhez mirigyek csatlakoznak. A 

légzőszerv előbél eredetű kopoltyú vagy 

tüdő. A keringési rendszer zárt, központja a 

szív. Az erekben vér (plazma és alakos 

elemek) kering. Kiválasztó szerv a vese, a 

vérből szűr és kiválaszt. Ivarszervek a 

váltivarúságnak megfelelőek. Többnyire 

jellemző az ivari kétalakúság és a közvetlen 

fejlődés. A neuroendokrin rendszer 

szabályozza a működéseket, melynek 

idegrendszeri központja az agy.) 

A tüskésbőrűeknek a gerinchúrosokkal és 

gerincesekkel való összehasonlítása.  

Szakkönyvek, ismeretterjesztő könyvek, 

folyóiratok olvasmányainak, ábráinak 

segítségével a probléma lényegének feltárása. 

 

Gyakorlati feladat: a kialakult gerinces 

szervek, szervrendszerek életfolyamatbeli 

(kültakaró, mozgás, táplálkozás, légzés, 

keringés, kiválasztás, szaporodás, hormonális 

és idegrendszeri szabályozás) eltéréseinek 

leírása a gerincesek alábbi nagyobb 

csoportjaiban: 

Halak: pl. tükörponty, csuka. Kétéltűek: pl. 

zöld levelibéka, kecskebéka. 

Hüllők: pl. zöld gyík, erdei sikló. 

Madarak: pl. házi galamb, házi tyúk. 

Emlősök: pl. házinyúl. 

 

Ponty, csirke vagy házinyúl boncolása 

megfigyelési szempontok szerint. A 

megfigyelések rajza, megfogalmazása, 

leírása. 

 

Fajismeret bővítése határozókönyvek, 

internet segítségével. 

Fogalmak 

Újszájú, gerinchúr, csőidegrendszer, kopoltyúbél, hüllő- és madártojás, 

magzatburok, porcos és csontos hal, kopoltyú, ikra, haltej, ötujjú végtag, 

tolóláb, ugróláb, járóláb, madár- és denevérszárny; kettős légzés, változó 

és állandó testhőmérséklet, fészeklakó, fészekhagyó. 

 

Tematikai egység A növényi sejt. 

Szerveződési formák 
 8 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények 

csoportosításának elvei (Linné és Darwin), eukarióta sejt, 

növényismeret. Az állati sejt, állati szövetek. 



 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A fénymikroszkóp használatának fejlesztése. A látómezőben lévő kép 

leírása, értelmezése. A sejtek vizsgálati módszereinek elsajátítása. 

Szerveződési formák bemutatása feladatmegosztás és térbeli 

elrendeződés alapján. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Milyen jellemzők alapján különítjük el az 

állatokat és a növényeket? A moszatok 

testszerveződésének milyen típusait tudjuk 

megkülönböztetni? Merre mutat a fejlődés? 

Mi a moszatok biológiai jelentősége? 

 

Ismeretek 

A fénymikroszkóp részei és szakszerű 

használata.  

A növényi sejtalkotók (sejtplazma, sejthártya, 

sejtmag, mitokondrium, belső 

membránrendszer, sejtfal, színtest, zárvány, 

sejtüreg (vakuólum). 

Prokarióta és eukarióta sejt, állati és növényi 

sejt különbségei. Anyagcseretípusok. 

 

Differenciálódás, sejttársulás: 

(harmonikamoszatok, fogaskerékmoszatok, 

gömbmoszatok), telepes (álszövetes), szövet, 

egyirányú osztódás: fonalas testfelépítés 

(békanyálmoszatok), 

két irányban: lemez (tengeri saláta), több 

irány: teleptest (csillárkamoszat).  

A testszerveződés és az anyagcsere 

folyamatok alapján annak magyarázata, 

hogy az élőlények természetes rendszerében 

miért alkotnak külön országot a növények, a 

gombák és az állatok. 

 

Prokarióta és eukarióta sejt, állati és 

növényi sejt összehasonlítása. 

Anyagcseretípusok összehasonlítása. 

 

A sejtek működésbeli különbsége és a 

differenciálódás kapcsolatának felismerése. 

 

Az egysejtű szerveződés és a többsejtű 

szerveződés típusainak bemutatása a 

zöldmoszat példáján (sejttársulás, sejtfonal, 

teleptest). 

 

Kísérletek az ozmózis kimutatására 

(plazmolízis). 

A mikroszkópban látott kép nagyításának 

kiszámolása.  

 

Különböző zárványok, sejtüregek és a 

színtestek megfigyelése mikroszkópban 

különféle sejtfestési módszerekkel. 

Növényi színanyagok szétválasztása 

kromatográfiás módszerrel. 

Fogalmak 
Növényi sejt, szövet és szerv, alkalmazkodás, telep, spóra, 

differenciálódás, féligáteresztő hártya, ozmózis, plazmolízis, parazita, 

szaprofita, autotróf anyagcsere, heterotróf anyagcsere, fotoszintézis. 

 

  



 

Tematikai egység 
A növények országa. 

Valódi növények 
 24 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Növényismeret, felépítés és működés kapcsolata az állatvilágban. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Szerkezet és működés közötti kapcsolat bemutatása. 

Az élőlény és környezete közötti kapcsolat bemutatása. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások  

Milyen szempontok alapján 

csoportosíthatóak a növények? Miért 

nem nőhetnek embermagasságúra a 

mohák?  

Hogyan alkalmazkodott a harasztok 

testfelépítése a szárazföldi életmódhoz? 

Miben különböznek a nyitvatermők és a 

zárvatermők? 

Ismeretek 

Endoszimbionta-elmélet. 

A fényért, vízért való verseny, a 

szárazabb élőhelyeken való szaporodás 

lehetőségének kapcsolata a növényvilág 

fejlődésével. 

[Kékeszöld moszatok, vörösmoszatok, 

zöldmoszatok (járommoszatok), 

csillárkák, embriós növények = 

szárazföldi növények.] 

A mohák, a harasztok a nyitvatermők és 

a zárvatermők kialakulása, testfelépítése, 

életmódja (alkalmazkodás a szárazföldi 

életmódhoz) és szaporodása. 

Fajismeret: májmoha, tőzegmoha, 

háztetőmoha, lucfenyő, jegenyefenyő, 

erdei fenyő, feketefenyő, vörösfenyő, 

páfrányfenyő, ciprusfélék, boróka, 

tiszafa, csikófark. 

A növényi szövetek csoportjai, jellemzői.  

A határozókönyvek felépítési logikájának 

megértése és használatuk gyakorlása. 

 

A fényért, vízért való verseny, a szárazabb 

élőhelyeken való szaporodás lehetőségének 

összefüggésbe hozása a növényi szervek 

megjelenésével, felépítésével. 

 

Szerkezet és működés kapcsolatának bemutatása 

a növényi szövetek példáján. 

 

A különböző törzseknél megjelenő evolúciós 

„újítások” összefüggésbe hozása a szárazföldi 

élethez való hatékony alkalmazkodással. 

 

Növényi szövetpreparátum és önállóan készített 

nyúzat vizsgálata fénymikroszkóppal, a látottak 

értelmezése. 

Fogalmak 

Moha, meiózis, mitózis, spóra, ivarsejt, haploid sejt, diploid sejt, 

kétszakaszos egyedfejlődés, haraszt, kemotaxis, hajtásos növény, 

nyitvatermő, zárvatermő, hajtás, virág, termés, kettős megtermékenyítés, 

osztódó szövet, állandósult szövet, kambium. 



 

10. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 144 óra 

Természettudományi gyakorlatok terepen és laboratóriumban 
36 

A növények élete  28 

Ökológia. 

Az élőlények környezete 

20 

Ökoszisztéma 10 

A Föld biomjai 20 

Globális környezeti problémák, környezetvédelem 14 

Az állatok viselkedése  16 

 

NAT témakör Természettudományi gyakorlatok  36 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Minimális tereptani, laboratóriumi ismeret. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

3 nap terepgyakorlat                                 =24 óra 

1 nap helyi ökoszisztéma:                         = 6 óra 

1 nap gyakorlóhely látogatás                    = 6 óra 

Biológiai tereptani gyakorlatok (növény-állat felismerés. határozás, 

fajismeret, mikroszkópizáslási gyakorlatok, metszetkészítés, 

rendszerezés, ökológiai gyakorlatok, populációk vizsgálata, társulástan, 

az ember hatása a környezetre.  

Talajtani vizsgálatok, domborzat- flóra-fauna összefüggések, 

víztisztaság és -összetétel vizsgálatok, meteorológiai gyakorlatok, 

csillagászati gyakorlatok. 

Jegyzőkönyv írása, beszámoló készítése. 

Helyi ökoszisztéma vizsgálata a fenti gyakorlatok alkalmazásával. 

Kutatóintézet, egyetem látogatása, tapasztalatok gyűjtése. 

 



 

Tematikai egység A növények élete  28óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Növényismeret, a növények szervei. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az életműködések közös vonásainak felismerése. 

A növényi szervezet felépítésének a működésre gyakorolt 

következményeinek felismerése. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Mi a víz jelentősége a növények életében? Mi 

a fotoszintézis jelentősége? Milyen formában  

választanak ki anyagokat a növények? 

Milyen tendenciák valósultak meg a 

növényvilág szaporodásának evolúciója 

során? Hogyan mozognak, hogyan 

növekednek a növények? 

 

Ismeretek 

A növényi létfenntartó szervek (gyökér, szár 

levél) felépítése, működése, módosulásai. 

A gyökér, a szár és a levél felépítése, 

szövettani szerkezetük típusaik, 

módosulásaik.  

A felsorolt szervek működése és szerepük a 

növény életében.  

A Liebig-féle minimumtörvény. 

A gázcserenyílás szerkezete és működése 

(összefüggés a zárósejtek felépítésével, 

turgorával és az ozmózissal). 

A virág részei és biológiai szerepe. Kapcsolat 

a virág és a termés között. 

A virágos növények reproduktív működései, 

az ivaros és az ivartalan 

szaporodás/szaporítás.  

A termés és a mag. A mag szerkezete. A 

csírázás folyamata és típusai. 

A folyadékszállítás hajtóerőinek 

összefüggésbe hozása a szervek 

felépítésével. 

A gyökér hossz- és keresztmetszetének, a 

fás szár és a kétszikű levél 

keresztmetszetének ismertetése sematikus 

rajz alapján, a látottak magyarázata. 

A fás szár kialakulásának és az évgyűrűk 

keletkezésének magyarázata. 

 

A levegőből felvett szén-dioxid-molekula 

útjának nyomon követése a növényben. 

Gázcserenyílás megfigyelése 

mikroszkópban és a látottak értelmezése. 

A víz útjának megfigyelése festett vízbe 

állított fehér virágú növényeken. 

Csírázási kísérletek végzése, gyűrűzési 

kísérlet értelmezése. 

Paál Árpád auxin hatására vonatkozó 

kísérletének értelmezése. 

Az ivaros és az ivartalan 

szaporodás/szaporítás összehasonlítása, 

előnyeik és hátrányaik. 

Példák a virágzás és a nappalok-éjszakák 

hossza arányának összefüggésére. 

Filmelemzés (Attenborough: A növények 

magánélete.) 

Projektmunka vagy házi dolgozat önálló 

témakutatással az élőlények szervezeti 

felépítésének és működésének 

összefüggéseiről. 



 

A hormonok (auxin citokinin, gibberellin, 

etilén abszcizinsav) szerepe a növények 

életében. Paál Árpád kísérletei.  

A növények mozgása.  

Fogalmak 

Gyökérszőr, diffúzió, ozmózis, passzív és aktív transzport, gyökérnyomás, 

szaporítóhajtás, hiányos virág, egylaki növény, kétlaki növény, ivartalan 

szaporodás, regeneráció, kétszakaszos egyedfejlődés, növényi hormon, 

vízszállítás, párologtatás, csírázás, légzési hányados, ivartalan szaporodás 

és szaporítás, taxis, nasztia, tropizmus, koleoptil csúcs. 

 

Tematikai egység Ökológia. 

Az élőlények környezete 
 20 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Biomok, éghajlat, csapadék, talaj. Életközösségek. Indikátorok. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megismerése. 

Annak megértése, hogy az egyénnek felelőssége van a közösség 

fenntartásában és a normakövetésben. Annak felismerése, hogy 

környezetünk is hatással van egészségünkre. Annak megértése, hogyan 

vezetett az ember tevékenysége környezeti problémák kialakulásához. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Mi a környezet? Milyen módon hathat 

egymásra két populáció? Mi az összefüggés 

a testtömeg, a testhossz és a testfelület 

között? Miért nem nő korlátlanul a 

populációk létszáma az idő függvényében? 

 

Ismeretek 

Egyed feletti szerveződési szintek. 

Szünbiológia: szünfenobiológia és ökológia.  

Élettelen környezeti tényezők. Az élőlények 

alkalmazkodása az élettelen környezeti 

tényezőkhöz; generalista, specialista, 

indikátorfajok. 

Az élőlények tűrőképessége. 

A populációk szerkezete, jellemzői. 

Tűrőképességi görbék értelmezése 

(minimum, maximum, optimum, szűk és tág 

tűrés), összefüggés felismerése az indikátor-

szervezetekkel. 

A niche-fogalom értelmezése. 

 

Víz, talaj és levegő vizsgálata. 

 

A testtömeg, a testfelület és az élőhely 

átlaghőmérséklete összefüggésének elemzése. 

Esettanulmány alapján összefüggések 

felismerése a környezet és az élőlény 

tűrőképessége között. Projektmunka a 

környezeti tényezők, az életfeltételek és az 

élőlények életmódja, elterjedése közötti 

összefüggésről. 

Egyszerű ökológiai grafikonok készítése. 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

A populációk változása 

(populációdinamika): szaporodóképesség, 

termékenység, korlátolt és korlátlan 

növekedés, r- és K-stratégia, Lotka–

Volterra-modell. 

Az élő ökológiai tényezők – populációs 

kölcsönhatások. 

Környezetszennyezés, környezetvédelem. 

A populációk ökológiai (és genetikai) 

értelmezése. 

 

Az egyes élőlénypopulációk közti 

kölcsönhatások sokrétűségének példákkal 

történő igazolása.  

Fogalmak 
Populáció, környék, miliő, környezet, tűrőképesség, rövidnappalos és 

hosszúnappalos növény, indikátorfaj, niche, Gauze-elv, szimbiózis, 

kompetíció, kommenzalizmus, antibiózis, parazitizmus, predáció. 

 

Tematikai egység Ökoszisztéma  10óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Tápláléklánc, termelők és fogyasztók, szénhidrogén- és 

kőszénképződés, lebontó szervezetek, foszfátüledék, populációs 

kölcsönhatások. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az ökológiai egyensúly értelmezése.  

Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcsolat 

fokozatos megértése és értelmezése. 

A lokális és globális megközelítési módok megismerése és 

összekapcsolása, a környezettudatosság fejlesztése. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Milyenek az ökoszisztéma 

energiaviszonyai? Mi hajtja az anyag 

körforgását az ökoszisztémában? Mi az 

ökológiai magyarázata, hogy drágább a hús, 

mint a liszt? 

 

Ismeretek 

Az ökoszisztéma fogalma, az életközösség 

ökoszisztémaként való értelmezése.  

Anyagforgalom: termelők, fogyasztók és 

lebontók szerepe,  

táplálkozási lánc és hálózat különbsége. 

A biomassza, a produkció és egyedszám 

fogalmának összehasonlító értelmezése. 

„Ökológiai produkció és 

energiapiramis”értelmezése. 

Táplálékhálózatok értelmezése. Az 

életközösségek mennyiségi jellemzőinek 

vázlatos ábrázolása. 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

A szén, az oxigén, a víz, a nitrogén és a 

foszfor körforgása – az élőlények szerepe e 

folyamatokban. 

Az anyagforgalom és az energiaáramlás 

összefüggése, mennyiségi viszonyai az 

életközösségekben. 

Biológiai sokféleség a faj (faj/egyed 

diverzitás) és az ökoszisztéma szintjén (pl. 

élőhelyek sokfélesége, a tápláléklánc 

szintjeinek száma). 

Fogalmak 
Tápláléklánc, termelő (producens), fogyasztó (konzumens), lebontó 

(reducens), csúcsragadozó, táplálékhálózat, biogeokémiai ciklus, 

biológiai produkció, biomassza. 

 

Tematikai egység Életközösségek 20 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Életközösségek. 

Biomok. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A mintázat és szintezettség kialakulásának és az életközösségek időbeli 

változásának értelmezése. A terepen végzett vizsgálatok során a 

természeti rendszerek leírására szolgáló módszerek használata. 

Magyarország gazdag élővilágának, természeti csodáinak tudatosítása 

(nagyvadak, madárvilág, ritka növények, Gemenci erdő, Őrség, Kis-

Balaton, Hortobágy, Tiszahát, Tiszató). 

 

  



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miért és hogyan változtak a Kárpát-medence 

jellegzetes életközösségei a magyarság 1000 

éves történelme során? Milyen klímazonális 

és intrazonális társulások élnek 

Magyarországon? Milyen ezeknek a növény- 

és állatvilága? 

Hol találunk természeteshez közeli 

társulásokat? Milyen következményekkel jár 

az emberi tevékenység? 

Mi jellemzi a közvetlen környezetem 

élővilágát? Mit védjünk? 

Ismeretek 

A társulatok szintezettsége és mintázata, 

kialakulásának okai. 

A legfontosabb hazai klímazonális és 

intrazonális fás társulások (tatárjuharos 

lösztölgyes, cseres-tölgyes, gyertyános-

tölgyes, bükkös; ligeterdők, láperdő, 

karsztbokorerdő, hársas-kőrises). 

A legfontosabb hazai fátlan társulások 

(sziklagyepek, szikes puszták, 

gyomtársulások). 

A homoki és a sziklai szukcesszió 

folyamata. 

Magyarország nemzeti parkjai. 

Néhány jellemző hazai társulás (táj, 

életközösség) és állapotuk. 

A Kárpát-medence természeti képének, 

tájainak néhány fontos átalakulása az emberi 

gazdálkodás következtében. Tartósan 

fenntartható gazdálkodás és pusztító 

beavatkozások hazai példái. 

A természetvédelem hazai lehetőségei, a 

biodiverzitás fenntartásának módjai. Az 

emberi tevékenység életközösségekre 

gyakorolt hatása, a veszélyeztetettség formái 

és a védelem lehetőségei. 

Globális környezeti problémák, megoldási 

lehetőségek. 

Környezetvédelmi pályázaton, konferencián 

való részvétel. 

A társulások életében bekövetkező változások 

természetes és ember által befolyásolt 

folyamatának értelmezése. 

Egy tó feltöltődésének folyamatán keresztül az 

életközösségek előrehaladó változásainak 

bemutatása. 

 

A Kárpát-medence egykori és mai élővilágának 

összehasonlítása. 

Az életközösségek sajátosságainak önálló 

ismertetése rajzok, ábrák segítségével. 

Terepgyakorlat: egynapos kirándulások a 

lakóhelyi környezet tipikus társulásainak 

megismerésére és a fajismeret bővítésére 

(növényhatározás és TWR-értékek használata). 

Vegetációtípusok megismerése (Magyarország 

élőhelyei, ÁNÉR 2011). 

Természetességmérés feladatlapokkal. 

Terepen vagy épített környezetben végzett 

ökológiai vizsgálat során az életközösségek 

állapotának leírására szolgáló adatok gyűjtése, 

rögzítése, a fajismeret bővítése. 

 

Egy helyi környezeti probléma felismerése és 

tanulmányozása: okok feltárása, megoldási 

lehetőségek keresése. 

A lokális és globális megközelítési módok 

alkalmazása egy hazai ökológiai rendszer 

tanulmányozása során.  

Fogalmak 

Társulás, mintázat, szintezettség, diverzitás, szukcesszió, pionírtársulás, 

klimaxtársulás, degradáció aszpektus, szukcesszió, klímazonális társulás, 

intrazonális társulás, extrazonális társulás, invazív faj, reliktumfaj, 

endemizmus, biocönózis, biotóp, karakterfaj, vikarizmus. 

 



 

NAT témakör Globális környezeti problémák 14 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az előző témák közben megfogalmazott ok-okozati összefüggések a 

természet törvényei alapján. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A biomassza és a produkció globális éghajlati tényezőktől való 

függésének értelmezése.  

A globális éghajlatváltozások lehetséges okainak és 

következményeinek elemzése. 

Egyes környezeti problémák (fokozódó üvegházhatás, savas eső, 

„ózonlyuk”) következményeinek megismerésén keresztül az emberi 

tevékenység hatásának vizsgálata. 

Problémafeladatok megoldása, számítások. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Ismeretek 

A Föld globális folyamatai, az emberiség 

globális problémái, A főterményközpontú, 

rövid távra termelő gazdálkodás. 

Környezetszennyezés, (levegő, talaj, víz, 

zaj,) 

Civilizációs ártalmak 

Hulladékszennyezés 

Humánökológia 

Környezetvédelem 

Természetvédelem: nemzeti parkjaink, 

természetvédelmi területek, tájvédelmi 

körzetek, 

Magyarországi védett természeti értékek – 

Nemzeti Parkjaink 

A bioszféra jövője 

 

Értse a globális folyamatok összefüggéseit, 

lássa az ok-okozati összefüggéseket. 

Fogalmak 
Globalizáció., környezetszennyezés, vízminőség, zajtérkép, hulladék, 

szemét, újrahasznosítás, ökológiai lábnyom, túlfogyasztás, fenntartható 

fejlődés, 

 

Tematikai egység Az állatok viselkedése  16 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

Állatismeret, az állatok idegrendszere és érzékszerveik, szaporodásuk. 



 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Saját megfigyelések, tapasztalatok felhasználásával az állati viselkedés 

alapjainak megismerése. Az állati viselkedés mint alkalmazkodási 

folyamat bemutatása. Azonosságok és különbségek felismerése az 

állati és emberi viselkedés között. A vitakultúra, a megalapozott 

véleményalkotás képességének fejlesztése. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miben különböznek az öröklött és tanult 

viselkedési elemek? Melyek a legfontosabb 

magatartásforma-csoportok? Melyek az 

állatok kommunikációjának fajtái? 

 

Ismeretek 

A magatartáskutatás története: Darwin, 

Pavlov, Watson, 

Lorenz, Tinbergen, von Frisch, Csányi (a 

kutatók módszerei, tapasztalatai, 

magyarázatai). 

 

Öröklött magatartásformák (feltétlen reflex, 

irányított mozgás, 

mozgásmintázatok). 

Tanult magatartásformák (bevésődés, 

érzékenyítés, megszokás, 

feltételes reflex, operáns tanulás, belátásos 

tanulás). 

Önfenntartással kapcsolatos viselkedések 

(tájékozódás, 

komfortmozgások, táplálkozási magatartás, 

zsákmányszerzés). 

Fajfenntartással kapcsolatos viselkedések 

(udvarlás, párzás, ivadékgondozás). 

A társas viselkedés; a társas kapcsolatok 

típusai (időleges tömörülés, család, 

kolónia). 

 

A háziállatok viselkedése.  

 

Az emberi természet. A tanulás és a gének 

szerepe az emberi viselkedésben. Az emberi 

viselkedési mint komplexum, az ember és a 

legfejlettebb állatok viselkedése közötti 

Különböző magatartásformák megfigyelése, 

azonosítása és elemzése filmeken (pl. Az élet 

erőpróbái, A magatartáskutatás története). 

 

Kiselőadások tartása, viták során saját 

vélemény megvédése. 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

különbségek, személyes és csoportos 

agresszió, az emberi közösség, rangsor, 

szabálykövetés, az emberi nyelv 

kialakulása, az emberi hiedelmek, az ember 

konstrukciós és szinkronizációs 

képességének megnyilvánulása a 

társadalomban. A gyermek fejlődése és 

szocializációja a családi közösségben. 

Humánetológia: sztereotípiák, babonák 

kialakulása, a csoportos agresszió és a 

háború, szocializáció, szublimáció, 

személyes tér, testbeszéd, szabálykövetés, 

nyelvi kommunikáció. 

Fogalmak 
Viselkedés (magatartás), kulcsinger, motiváció, ösztön, reflex, társítás, 

tanulás és memória, agresszió, altruizmus, szocializáció, kommunikáció, 

tanulás, adaptáció, magatartáselem, magatartásegység. 

 

  



 

11. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 72 óra 

Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése 12 

Sejtbiológia: a sejt felépítése 7 

Sejtbiológia: a sejtek anyagcseréje 18 

Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai 10 

Genetika: az öröklődés 12 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel testfolyadék révén 

10 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel szinapszisok révén 

3 

 

Tematikai egység Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése  12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ozmózis. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az élő és élettelen világ anyagi egységének megértése. 

A szerves kémiában tanultak alkalmazása és kiterjesztése a molekulák 

biológiai szerepére. 

A molekulák szerkezete, kölcsönhatásaik és a biológiai funkcióik 

közötti kapcsolat megértése. 

Azonos felépítő egységek és szerkezeti elv mellett a biológiai 

sokféleség kialakulásának megértése a nukleinsavak példáján. 

A problémamegoldó és kísérletező készség fejlesztése. 

Az önálló kísérleti munkán alapuló ismeretszerzés kialakítása. 

 

  



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miért nem helyes a fontos – kevésbé fontos 

megjelölés használata az élő szervezetben 

előforduló elemeknél? 

Miért lassítja a bőr öregedését a hidratáló 

krémek használata? 

Hogyan válik lehetővé 20 féle aminosavból 

az élővilágban előforduló sokféle, 

különböző felépítésű fehérjemolekula 

kialakulása? 

Mi az oka, hogy a növény táplálék nem 

fedezheti az emberi szervezet fehérje 

igényét? 

Mi tartalmaz több koleszterint: egységnyi 

vaj, disznózsír vagy margarin? 

Miért ideális tartaléktápanyag a keményítő 

és a glikogén? 

Hogyan tárol és nyer energiát az élő 

szervezet? 

Ismeretek 

Az élő szervezetben előforduló 

legfontosabb biogén elemek,  szervetlen és 

szerves molekulák.  

A lipidek (neutrális zsírok, foszfatidok, 

karotinoidok,  

szteroidok),  

a szénhidrátok, (glükóz, fruktóz, cellubióz, 

maltóz, laktóz, szacharóz, a cellulóz, a 

keményítő és a glikogén),  

az egyszerű és az összetett fehérjék, a 

nukleotid származékok és a nukleinsavak 

szerkezete, tulajdonságai és biológiai 

szerepük. 

A stresszfehérjék és a sejt öngyógyító 

folyamata. 

Györffy Barna, Horn Artúr 

(liszenkoizmussal szembeni fellépés, a 

tudományos genetika alkotó művelése), 

Straub F Brunó munkássága (Szegedi 

Biológiai Kutatóközpont [SZBK] 

létrehozása, Biokémiai Iskola). 

A szerkezet és a biológiai funkció 

kapcsolatának bemutatása az élő szervezet 

szerves molekuláinak példáján. 

 

A biogén elemek kimutatása kísérletekkel. 

Kolloid rendszerek vizsgálata. 

Az ozmózis vizsgálata. 

Az élő szervezetben előforduló szerves 

molekulák (lipidek, szénhidrátok és fehérjék) 

biokémiai vizsgálata, kimutatása.  

A kromatográfia alapjainak megismerése. 

Fogalmak 

Biogén elem, kolloid rendszer, szol állapot, gél állapot, lipid, neutrális 

zsír, foszfatid, karotinoid, szteroid, esszenciális zsírsav, monoszacharid, 

diszacharid, poliszaharid, aminosav, peptidkötés, esszenciális aminosav, 

egyszerű fehérje, összetett fehérje, stresszfehérje, ATP, NAD+, NADP+, 

koenzim-A, DNS, RNS. 



 

Tematikai egység Sejtbiológia: a sejt felépítése  7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az állati és növényi a sejt fénymikroszkópos szerkezete. 

A sejt felépítésében részt vevő molekulák. 

A fénymikroszkóppal látható sejtalkotók vizsgálata. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A nagyságrendek értelmezése a sejtek, a sejtalkotó részek és a 

biomolekulák méretének összehasonlítása által.  

A pro- és eukarióta sejt összehasonlítása (a belső membránok szerepe). 

A növényi, a gomba- és az állati sejt szerkezete közötti különbségek 

megértése.  

A sejt rendszerként való működésének belátása. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Mely sejtalkotók membránjai tekinthetők 

energiafejlesztő membránnak? 

Melyek a saját genetikai állománnyal 

rendelkező sejtalkotók? 

Mennyivel összetettebb szerkezetet mutat az 

elektronmikroszkópos kép a 

fénymikroszkóposénál? 

Mi a feltétele a membránáramlás 

jelenségének? 

Hogyan valósul meg a sejtben a 

membránáramlás? 

Miért lehetséges, hogy két testvér nagyon 

hasonlít egymásra, vagy teljesen 

különbözőek is lehetnek? 

 

Ismeretek 

A sejt szerkezete és alkotói, az egyes 

sejtalkotók szerepe a sejt életében. 

A sejtmembrán és a határoló membránok 

(sejthártya, sejtfal) felépítése. 

Anyagszállítás a membránon keresztül 

(szabad és közvetített, ill. passzív és aktív 

transzport, exo- és endocitózis).  

Az endoszimbióta elmélet.  

A sejtmozgások.  

A sejtosztódás típusai és folyamatai, 

programozott és nem programozott 

sejthalál.  

A sejtalkotók (sejthártya, sejtfal, 

citoplazma, ostor, csilló, endoplazmatikus 

hálózat (DER, SER), a Golgi-készülék, 

lizoszóma, mitokondrium, színtest, sejtmag, 

kromoszóma) felismerése vázlatrajzon és 

elektronmikroszkópos képen. 

 

A biológiai egységmembránok szerepének 

értelmezése.  

A passzív és aktív, a szabad és összetett 

transzport összehasonlítása. 

A sejtek osztódóképessége változásának 

bemutatása példákon keresztül. 

 

Látogatás egy elektronmikroszkópos 

laboratóriumban. 

 

A sejtről és a sejtalkotókról készült 

mikroszkópos képek, modellek keresése a 

neten, a képek szerkesztése és bemutatása 

digitális előadásokon. 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

A sejtek osztódó képessége, őssejt kutatás. 

Fogalmak 

Citoplazma, sejtváz, sejtközpont, csilló, ostor, membrán, 

endoplazmatikus hálózat, riboszóma, Golgi-készülék lizoszóma, 

mitokondrium, színtest, sejtmag, sejtmagvacska, kromoszóma, 

kromatin, kromatida, centromer, telomer kromoszómaszerelvény, 

mitózis, meiózis, rekombináció, crossing- over 

 

Tematikai egység Sejtbiológia: a sejtek anyagcseréje  18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A sejtek kémiai felépítése. 

Tantárgyi  

fejlesztési célok 

Az anyagcsere-folyamatok leírása, magyarázata és a folyamatok 

közötti összefüggések felismerése megfelelő algoritmusok 

kiválasztásával és alkalmazásával. 

Annak belátása, hogy az élő rendszer anyaggazdálkodására a 

maximális takarékosság jellemző.  

Annak belátása, hogy az élő rendszer egy kémiai folyamatok sorát 

felhasználó „gép”, melynek „motorja” és „hajtóanyaga” is ugyanazon 

molekulákból épül fel. 

Az egyirányú, a megfordítható és a körfolyamatok hátterének 

megértése, a körfolyamat szabályozó lépéseinek felismerése. 

Szent-Györgyi Albert munkásságának megismerése által a 

nemzettudat erősítése. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Az erjedés az energianyerés szempontjából 

kevésbé hatékony folyamat, mint a biológiai 

oxidáció. Miért él vele mégis az emberi 

szervezet? 

Miért hal az ember előbb szomjan, mint 

éhen? 

Szükséges-e a víz a táplálék lebontásához? 

Melyek a fotoszintézis és a biológiai 

oxidáció közös jellemzői? 

Mit jelent az anyagcserében a közös 

intermedier elve? 

A felépítő és lebontó folyamatok 

összehasonlítása (kiindulási anyagok, 

végtermékek, a kémiai reakció típusa, 

energia). 

Az élő rendszer felépítő és a lebontó 

folyamatai egyensúlyának bemutatása. 

Az anyagátalakítások energiaviszonyainak 

elemzése. 

 

Kísérletek az enzimek működési 

feltételeinek, a lebontó és a felépítő 

folyamatoknak a vizsgálatára. 

 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

 

Ismeretek 

Az anyagcsere sajátosságai és típusai 

energiaforrás és szénforrás alapján.  

Az enzimek felépítése és működése. 

A szénhidrátok lebontása a sejtben 

(glikolízis, az acetil-koenzim-A képződése, 

a citrát- kör, terminális oxidáció). 

A zsírok, a fehérjék és a nukleinsavak 

lebontása; kapcsolódásuk a szénhidrát-

anyagcseréhez. 

Erjedés és biológiai oxidáció. 

Az erjedés előfordulása a biológiai 

rendszerekben és felhasználása a 

mindennapokban. 

A szénhidrátok és a lipidek felépítő 

folyamata. 

A fotoszintézis fény- és sötétszakasza. 

A sejtek energiaforgalma, 

elektronszállító rendszerek. 

Szent-Györgyi Albert munkássága. 

Az enzimműködés mechanizmusának 

értelmezése.  

 

Diagramok, grafikonok szerkesztése. 

 

Egyszerű számítások végzése. 

Fogalmak Enzim, glikolízis, citrát-kör, terminális oxidáció, erjedés, biológiai 

oxidáció, fotoszintézis, fotolízis, elektronszállító rendszer. 

 

Tematikai egység Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai  10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A sejtek felépítése és működése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A genetikai kód általános érvényességének felismerése. 

A molekuláris genetika alapjaival, szemléletmódjával kapcsolatos 

ismeretek alapján a molekuláris genetika eredményeinek, alkalmazása 

szerepének megértése a társadalmi, gazdasági és környezeti 

folyamatok, jelenségek formálódásában.  

A molekuláris genetika hatásának belátása az élelmiszer- és 

gyógyszeriparra, a mezőgazdaságra és az emberre. 

A bioetika, a biotechnológia, a géntechnológia szerepének és 

jelentőségének belátása. 

A gén és a környezet, az emberi tevékenység, a hajlam és a kockázati 

tényezők kölcsönhatásának („sors vagy valószínűség”) megértése. 



 

Az emberi civilizáció fejlődésével létrejött önpusztítás veszélyének 

felismerése. 

Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és 

vitakészség fejlesztése. 

Annak megértése, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége 

környezeti problémák kialakulásához; melyek az ezzel kapcsolatos 

kockázatok, az egyén felelősségének felismerése. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Milyen kísérletekkel bizonyítható a DNS 

örökítő szerepe? 

Miért bonyolult a DNS 

információtartalmának a megfejtése? 

Miért nincs kihagyás a DNS bázishármasai 

között? 

Hogyan reagál egy működő lacoperon arra, 

hogy a táptalajból elfogy a tejcukor? 

Melyek a legismertebb génátviteli eljárások? 

Miért használható a bűnüldözésben a DNS-

chip? 

Hogyan „készült” a Dolly nevű bárány? 

Mit jelent a génterápia? 

 

Ismeretek 

A DNS örökítőanyag-szerepe és ennek 

igazolása. 

Szemikonzervatív megkettőződés.  

RNS-szintézis és -érés. 

A genetikai kód és tulajdonságai. 

A fehérjeszintézis folyamata (transzkripciós 

faktorok, mikro-RNS, lánckezdés, 

láncnövekedés, lánczáródás) és szabályozása, 

helye a sejtben. 

A génműködés szabályozásának alapjai (lac-

operon modell), enzimindukció (gátlás és 

serkentés), a gén szabályozó része (promoter, 

szabályozó fehérjék kapcsolódási helyei), a 

gén kódoló része (m-RNS, indítókodon, 

kodonok, stop kodon, exon, intron). 

Mobilis genetikai elemek, ugráló gének. 

 

A mutáció és típusai, valamint 

következményei (Down-kór, Klinefelter- és a 

Turner-szindróma, rák). 

A DNS örökítő szerepét bizonyító kísérletek 

értelmezése. 

A gén-, a kromoszóma- és genommutációk 

és a mutagén hatások összehasonlítása. 

A kodonszótár használata a pontmutációk 

következményeinek levezetéséhez. 

Kísérletek végzése a DNS kinyerésére és a 

sejtosztódás vizsgálatára.  

 

Érvelés a géntechnológia alkalmazása 

mellett és ellen.  

A hétköznapi életben is elterjedten használt 

fogalmak (GMO, klón, gén stb.) 

jelentésének ismerete, szakszerű használata. 

A biotechnológia gyakorlati alkalmazási 

lehetőségeinek bemutatása példákon 

keresztül. 

A molekuláris genetika korlátainak és az 

ezzel kapcsolatos etikai megfontolásoknak a 

bemutatása. 

A kizárólag idegen nyelven rendelkezésre 

álló szakszövegek olvasása, a hétköznapi 

nyelvhasználatban elterjedten alkalmazott 

idegen szavak helyes használata. 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

A genetikai információ tárolása, 

megváltozása, kifejeződése, átadása, 

mesterséges megváltoztatása (rekombináns 

DNS-technológia, restrikciós enzimek, a 

génátvitel, génsebészet). 

Nukleotid szekvencia leolvasása 

(szekvenálás). 

Plazmidok és az antibiotikum-rezisztencia, 

transzgenikus élőlény. 

 

DNS-chip (DNS microarray), 

reproduktív klónozás (Dolly), 

GMO-növények és állatok, 

mitokondriális DNS.  

 

Humángenom-programok, génterápia. 

A környezet és az epigenetikai hatások. 

Mutagén hatások. 

Fogalmak 

Szemikonzervatív megkettőződés, replikáció, transzkripció, transzláció 

triplet, a genetikai kód, kodon, antikodon genom, genomika, gén, allél lac-

operon, mobilis genetikai elem, mutáció, mutagén, rekombináns DNS-

technológia, restrikciós enzim, transzgenikus élőlény, GMO-élőlény, 

genomprogram. 

 

Tematikai egység Genetika: az öröklődés  12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az öröklődés molekuláris alapjai. Sejtbiológia. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A mendeli genetika szemléletmódja és kibontakozása fő lépéseinek 

(tudománytörténeti vonatkozások is) megismerése. 

Az ember megismerése és egészségének fejlesztése az emberi 

öröklődés példáin. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése genetikai feladatok 

megoldásával. 

A genetikai tanácsadás gyakorlati hasznának belátása.  

Analizáló- és szintetizáló képesség fejlesztése, a matematika 

eszközrendszerének használata a biológiában. 

 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások  

Milyen hasonlóságok és különbségek 

ismerhetők fel a domináns-recesszív és az 

intermedier öröklődésben? 

Mi okozza a gének közötti kölcsönhatást? 

Miért nevezzük a nemhez kapcsolt gének 

öröklődését cikk-cakk öröklődésnek? 

Miért tiltott a világ legtöbb országában a 

vérrokonok házassága? 

Milyen mértékben befolyásolhatja a 

környezet az öröklött jellegek 

megnyilvánulását? 

Miért kell a hibrid kukorica vetőmagját 

évente újra előállítani? 

 

Ismeretek 

Domináns-recesszív, intermedier és 

kodomináns öröklődés. 

A három Mendel-törvény.  

Egygénes, kétgénes és poligénes öröklődés. 

Génkölcsönhatások, random keresztezés, 

letális hatások. 

A nemi kromoszómához kötött öröklődés. 

A humángenetika vizsgálati módszerei 

(családfaelemzés, ikerkutatás). 

Géntérképezés kapcsolódási csoportok. 

A Drosophila (ecetmuslica) mint a genetika 

modellszervezete (életciklus, 

kromoszómaszám, kapcsolódási csoportok, 

gének elhelyezkedése a kromoszómán). 

A mennyiségi jellegek öröklődése. 

Környezeti hatások, örökölhetőség, 

hajlamosító gének, küszöbmodell, 

penetrancia, expesszivitás, heterózishatás 

(pl. hibridkukorica, brojlercsirke), anyai 

öröklődés. 

Genetikai eredetű betegségek (albinizmus, 

színtévesztés, vérzékenység, sarlósejtes 

vérszegénység, Down-kór, csípőficam, 

magas vérnyomás, velőcső-záródási 

rendellenességek stb.). 

A genetikai tanácsadás alapelvei. 

Az öröklődés folyamatainak leírása és 

magyarázata, az összefüggések felismerése. 

 

A genetikai tanácsadás szerepének belátása 

az utódvállalásban. 

Családfaelemzés. 

Példák gyűjtése családi halmozódású, 

genetikai eredetű betegségekre.  

A környezeti hatásoknak az öröklődésben 

betöltött szerepének magyarázata. 

Minőségi és mennyiségi jellegek 

megfigyelése, eloszlásukból következtetés az 

öröklődés menetére. 

 

Mendel és Morgan kutatási módszerének és 

eredményeinek értelmezése.  

A mendeli következtetések korlátainak 

értelmezése. 

Genetikai feladatok megoldása. 

Családfa alapján következtetés egy jelleg 

öröklődésmenetére. 

Fogalmak 
Genotípus, fenotípus, homozigóta, heterozigóta, ivari és testi kromoszóma, 

hemizigóta, minőségi jelleg, mennyiségi jelleg, gamétatisztaság elve, 

tesztelő keresztezés, reciprok keresztezés. 



 

 

Tematikai egység Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel testfolyadék révén 
 10óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme, sejtbiológia: 

fehérjék, szteroidok. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A belső elválasztású mirigyek szerepének megértése a homeosztázis, a 

belső környezet dinamikus állandóságának kialakításában. 

Hálózatok bemutatása a hormonális szabályozás rendszerében. 

Testképzavarok, az izomfejlődést elősegítő doppinghatású anyagok 

káros hatásainak hangsúlyozása. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miért van szükség a szervezetben a sejtek 

kommunikációjára? 

Milyen kapcsolat van az idegi és a 

hormonális szabályozás között? 

Miért nagyobb a pajzsmirigyünk télen, mint 

nyáron? 

Miért nő meg egyes fogságban tartott 

emlősök mellékveséje? 

Milyen veszélyekkel jár a hormontartalmú 

doppingszerek alkalmazása? 

Mely betegségek vezethetők vissza a 

hormonrendszer zavarára? 

 

Ismeretek 

A belső elválasztású mirigyek (agyalapi 

mirigyi, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, 

hasnyálmirigy  

mellékvese, ivarmirigyek) hormonjai és azok 

hatásai. A szövetekben termelődő hormonok 

(gasztrin, szerotonin, renin, melatonin), és 

hatásuk. 

Az elsődleges és másodlagos hírvivők 

szerepe. 

A vércukorszint hormonális szabályozása. 

A hormontartalmú doppingszerek hatásai és 

veszélyei. A hormonrendszer betegségei: 

A hormonok kémiai összetétele és 

hatásmechanizmusa közötti kapcsolat 

megértése. 

Annak elemzése, hogyan befolyásolják a 

belső elválasztású mirigyek hormonjai a 

szénhidrát- és Ca2+-anyagcserét, a só- és 

vízháztartást. 

 

Mikroszkópi vizsgálatok a belső 

elválasztású mirigyek szövettanának 

megismerésére. 

 

A latin szakkifejezések pontos 

jelentésüknek megfelelő használata. 

A vezéreltség és a szabályozottság, a 

negatív és a pozitív visszacsatolás általános 

mechanizmusának a megértése. 

 

Számítógépi eszközökkel támogatott 

előadások készítése. 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

cukorbetegség (1-es és 2-es típus), Basedow-

kór, golyva, törpenövés, óriásnövés, 

anabolikus szteroidok és veszélyeik. 

A hormonok hatása a viselkedésre. 

Az anabolikus szteroidok veszélyei. 

Az egészséget befolyásoló rizikófaktorok. 

Fogalmak 
Neuroendokrin rendszer, vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, 

pozitív visszacsatolás, elsődleges és másodlagos hírvivő, receptor, célsejt,  

 

Tematikai egység Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel szinapszisok révén 
 3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az életfolyamatok szabályozása, sejtbiológia: a sejt felépítése és 

működése.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A szerkezet és a működés közötti kapcsolat felismerése és alkalmazása 

az idegsejt példáján. 

Az idegi kapcsolatok térbeli és időbeli hálózatként való értelmezése.  

Annak megértése, hogy az idegsejten belül a jelterjedés elektromos, az 

idegsejtek között pedig döntően kémiai jellegű. 

A nemkívánatos médiatartalmak elhárítására megfelelő 

kommunikációs stratégiák fejlesztése.  

A narkotikumhasználat kockázatainak megismerése és tudatos 

kerülése. 

Nemzeti öntudat fejlesztése Szentágothai János, Somogyi Péter, 

Freund Tamás, Hámori József és Buzsáki György munkásságának 

megismerése által. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Milyen szerepet játszik a Na+/K+ pumpa a 

membránpotenciál kialakításában? 

Miért gyorsabb az idegrost ingerületvezetése, 

mint a csupasz membráné? 

Hogyan okoz bénulást és halált a nyílbéka 

mérge? 

A nyugalmi, az akciós és a posztszinaptikus 

potenciálok kialakulásának magyarázata. 

 

Az idegsejtek közötti ingerületátvitel időbeli 

változásának kapcsolatba hozása a 

tanulással és a felejtéssel, a jelátvivő 

anyagok hatásmechanizmusának 

kapcsolatba hozása a narkotikumok 

hatásával. 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Hogyan fogják fel, és hogyan továbbítják az 

idegsejtek a külvilág jeleit? 

 

Ismeretek 

Az idegsejt felépítése és működése (nyugalmi 

potenciál, akciós potenciál). Ingerületvezetés 

csupasz és velőshüvelyes axonon. 

A szinaptikus jelátvitel mechanizmusa és 

típusai (serkentő, gátló). 

A szinapszisok összegződése és időzítése, a 

visszaterjedő akciós potenciál és szabályozó 

szerepe. Függőségek: narkotikumok, ópiátok, 

stimulánsok. 

 

Az idegsejtek közötti kommunikáció 

alapjainak, az idegi szabályozás molekuláris 

alapjainak leírása és részbeni magyarázata. 

Fogalmak 

Inger, ingerküszöb, neuron, dendrit, axon, axondomb, velőshüvely, glia, 

nyugalmi potenciál, akciós potenciál, Na+/K+ pumpa, depolarizáció, 

repolarizáció, refrakter szakasz, szinapszis. 

 

  



 

12. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 72 óra 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Az idegrendszer felépítése és működése 
18 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 

Kültakaró és mozgás 
6 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 

Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a vér és vérkeringés 
14 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 

Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 
9 

Immunológiai szabályozás. 

Az immunválasz molekuláris alapjai 
4 

Evolúció. 

Biológiai evolúció. 

Bevezetés, mikroevolúció 

4 

Evolúció. 

Biológiai evolúció. 

Speciáció 

4 

Rendszerbiológia és evolúció 5 

 

Tematikai egység Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Az idegrendszer felépítése és működése 
 18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az idegrendszer működéséhez kapcsolódó leggyakoribb betegségek, a 

kialakulásukban leggyakoribb kockázati tényezők megismerése és 

gyógyításuk lehetséges módjai. 

Személyes felelősség felismerése a veszélyes viselkedések és 

függőségek elkerülésében.  

A tudatos cselekvés és az érzelmek biológiájának megismerése. 

Az egészségre káros élvezeti szerek kockázatának megismerésére 

alapozva a használatuktól való tartózkodás megalapozása. 



 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Mi a gerincvelő és az agy szerepe az idegi 

szabályozásban? 

Melyek az agykéreg legfontosabb szerkezeti 

és működési jellemzői? 

Fokozott izommunka alatt milyen 

szabályozás hatására változik a vázizmok és 

a bőr vérellátása? 

Milyen közös, és egyedi jellemzői vannak 

érzékszerveinknek? 

Miért egészségtelen evés közben olvasással 

lekötni a figyelmünket? 

Hogyan érik el a borkóstolók, hogy az 

egymás után vizsgált borok zamatát azonos 

eséllyel tudják minősíteni? 

Milyen közegek vesznek részt a hang 

terjedésében és érzékelésében? Miért nem 

látunk színeket gyenge fényben? 

Hol érte az agyvérzés azt a beteget, aki nem 

tudja mozgatni a bal karját? 

Mit jelent a bal féleteke dominanciája? 

Mit tehetünk az idegrendszerünket érintő 

rendellenességek megelőzése érdekében? 

Ismeretek 

A gerincvelő felépítése és működése. 

A reflexív felépítése (izom- és bőr eredetű, 

szomatikus és vegetatív reflexek). 

Az agy felépítése (agytörzs, agytörzsi 

hálózatos állomány, köztiagy: talamusz, 

hipotalamusz, kisagy, nagyagy, agykérgi 

sejtoszlop, limbikus rendszer), működése és 

vérellátása. 

Az érzékszervek felépítése és működése, 

hibáik és a korrigálás lehetőségei. 

Az idegrendszer érző működése (idegek, 

pályák, központok). Az idegrendszer 

mozgató működése (központok, 

extrapiramidális és piramis-pályarendszer, 

gerincvelő, végrehajtó szervek).  

A vegetatív idegrendszer (Cannon-féle 

vészreakció, 

stressz). 

Az idegrendszer betegségei (Parkinson-kór, 

Alzheimer-kór, depresszió).  

Az agykéreg működésének és az alvás 

biológiai szerepének értelmezése. 

Tanulói vizsgálatok az alapvető reflexek, 

érzékelés-élettani kísérletek köréből. 

Emlősszem boncolása. 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Selye János és Békésy György munkássága. 

 

Fogalmak 

Reflexív, mag, dúc, pálya, ideg, idegrost, szomatikus, vegetatív, 

gerincvelői reflex, érzékszerv, receptor, rodopszin, Chorti-féle szerv, 

extrapiramidális és piramis-pályarendszer, vegetatív idegrendszer, 

szimpatikus, paraszimpatikus hatás.  

 

Tematikai egység 
Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 

Kültakaró és mozgás 
 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az ember kültakarója, mozgása és egészségvédelme. 

Szövettani alapismeretek. A sejt felépítése és működése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A korosztályos személyi higiénia problémáinak és kezelésük 

lehetséges módjainak megismerése. 

A reális és az idealizált énkép közötti különbségek felismerésének és 

elfogadásának elősegítése. 

A természettudományos ismereteknek a hétköznapi élet problémáinak 

megoldásában való alkalmazása. 

Egészségügyi ismeretek bővítése. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Mi a jelentősége a bőrben levő verejték és 

faggyúmirigyeknek? 

Milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal 

járhat a napozás? 

Hogyan alakulnak ki az emberi fajra 

jellemző bőrszínváltozatok? 

Hogyan használhatók a biológiai 

ismeretek a helyes bőrápolásban? 

Hogyan alakul ki és előzhető meg a 

csontritkulás? 

Mi az oka annak, hogy a láb nagyujja nem 

fordítható szembe a többivel? 

Az izomláz kialakulásának és megszűnésének 

értelmezése a sejtek és szervek 

anyagcseréjének összekapcsolásával.  

A láz lehetséges okainak magyarázata.  

A testépítés során alkalmazott táplálék-

kiegészítők káros hatásainak elemzése. 

A női és férfi váz- és izomrendszer 

összehasonlítása. 

A vázizmok reflexes és akaratlagos 

szabályozásának összehasonlítása. 

Grafikonelemzés, egyszerű számítási 

feladatok. 

A médiában megjelenő áltudományos és 

kereskedelmi célú közlemények, hírek kritikai 

elemzése. 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Milyen összefüggés van a csigolyák 

felépítése és sokrétű funkciója között? 

Milyen anyagok és folyamatok 

szolgáltatják az izom működéséhez 

szükséges energiát? 

Hogyan előzhetők meg a mozgásszervi 

betegségek? 

 

Ismeretek 

Az emberi bőr felépítése, biológiai szerepe 

és működése. 

A bőr rétegei, szöveti szerkezete, mirigyei 

(emlő is), a benne található receptorok. A 

neuroendokrin hőszabályozás. 

A bőr betegségei. 

A mozgás szervrendszer felépítése és 

működése: 

a csont- és izomrendszer anatómiai 

felépítése, szöveti szerkezete, kémiai 

összetétele, 

a mozgás idegi szabályozása. 

Az izomműködés molekuláris 

mechanizmusa 

A mozgásszegény és a sportos életmód 

következményei, a váz- és izomrendszer 

betegségei. 

Fogalmak 

Hipotermia, ergoszterin, csonthártya, csöves csont, lapos csont, ízület, 

miofibrillum, izompólya, izomnyaláb, rángás, tartós izom-összehúzódás, 

izomtónus, miozin, aktin, ionpumpa, fehér izom, vörösizom, kreatin-

foszfát, mioglobin, Cori-kör. 

 

Tematikai egység 
Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 

Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a vér és 

vérkeringés 

 14 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az anyagcsere főbb folyamatai és egészségvédelme, szövettani 

ismeretek 

A témakör 

tanulása 

A szervrendszerek összehangolt működésének megértése a sejt, a 

szerv és a rendszerek szintjén. 



 

eredményeként a 

tanuló 

A tematikai egységhez kapcsolódó civilizációs betegségek és 

kockázati tényezőik megismerése. 

Az egészséges életmód és a tudatos táplálkozás fontosságának 

felismerése, az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi 

hátrányainak belátása. 

Analizáló- és szintetizálókészség fejlesztése. 

A kísérletezőkészség fejlesztése (tervezés, végrehajtás, rendezett 

dokumentálás és értékelés). 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Hogyan emésztődik meg a szalonnás 

tojásrántotta a szervezetünkben? 

Mi a bélbaktériumok élettani működése? 

Hogyan függ össze a testsúly megőrzése a 

helyes táplálkozással? 

Változik-e a be- és kilégzés az űrkabinban, 

ha a levegő összetétele és nyomása 

megegyezik a tengerszinti légkörével? 

Miért alkalmas a kilélegzett levegő 

mesterséges lélegeztetésre? 

Milyen környezeti hatások és káros 

szokások veszélyeztetik légző szerv 

rendszerünk egészségét? 

Miért lehet a cukorbetegek vizeletében 

jelentős mennyiségű cukor és leheletükben 

aceton? 

Hogyan változik a vizelet mennyisége és 

összetétele, ha sok vizet iszunk, vagy 

erősen sós ételt fogyasztunk? 

Milyen lebontó folyamat terméke a 

karbamid, és hogyan változik 

koncentrációja a nefron szakaszaiban? 

Mi a vérdopping? 

Milyen káros következményekkel jár a vér 

albumin tartalmának a csökkenése, és ez 

mikor fordulhat elő? 

Hogyan hat a vérnyomásra az erek 

összkeresztmetszetének szűkülése, ill. 

tágulása? 

Hogyan változik a keringési perctérfogat 

az edzetlen és a rendszeresen sportoló 

ember szervezetében? 

Hogyan módosulhat a légzés és a 

vérkeringés feleléskor? 

A tápcsatorna reflexes folyamatainak és az 

éhségérzet kialakulásának magyarázata. 

 Az emésztőmirigyek az emésztőnedvek és az 

emésztőenzimek közötti kapcsolat megértése.  

A vér, a nyirok és a szövetnedv áramlási 

mechanizmusának magyarázata. 

Számítási feladatok a légző szervrendszer, a 

szív és a keringés teljesítményadataival. 

 

Kísérletek a tápanyag, a légzés és az emberi 

vizelet vizsgálatára. 

 

Emlősgége, emlősszív és emlősvese boncolása.  

A szervrendszerek egészséges állapotát jelző 

adatok elemzése. 

A szén-monoxid és szén-dioxid okozta 

mérgezés tüneteinek felismerése és a 

tennivalók ismerete.  

Oszlop- és kördiagramok, grafikonok 

elemzése, egyszerű számítási feladatok 

megoldása. 

 

Az angol és a latin szakkifejezések értő 

alkalmazása, helyes kiejtése és írása. 

 

Az IKT lehetőségeinek felhasználása 

gyakorlati problémák megoldásában. 



 

Melyek a leggyakoribb szív- és érrendszeri 

betegségek, és ezek hogyan előzhetők 

meg? 

 

Ismeretek 

A táplálkozás, a légzés, a kiválasztás és a 

vérkeringés szervrendszerének felépítése, 

működése, különös tekintettel az 

anyagcserében és a homeosztázis 

kialakításában betöltött szerepükre.  

A vese hármas működése (szűrés, 

visszaszívás, kiválasztás) a vizelet 

kiválasztás folyamatában. 

A táplálkozás, a légzés, a vérkeringés és a 

kiválasztás szabályozása. 

A szív ingerületkeltő és vezető rendszere. 

A vér fizikai, kémiai és biológiai 

jellemzői, és szerepe az élő szervezet belső 

egyensúlyának kialakításában. 

A véralvadás folyamata. 

A táplálkozáshoz, a kiválasztáshoz, a 

légzéshez és a vérkeringéshez kapcsolódó 

civilizációs betegségek. 

Fogalmak 

Alapanyagcsere, perisztaltikus mozgás, emésztőmirigy, emésztőnedv, 

emésztőenzim, amiláz, pepszin, tripszin, lipáz, nukleáz, minőségi és 

mennyiségi éhezés, sejtlégzés, belső gázcsere, külső gázcsere, légcsere, 

tüdőalveolus, hasi légzés, mellkasi légzés, vitálkapacitás, légzési 

perctérfogat, légmell, nefron, szűrlet, vizelet, vérplazma, limfocita, 

granulocita, monocita, protrombin, trombin, fibrinogén, fibrin, kolloid-

ozmózisnyomás, artéria-véna kapilláris, valódi kapilláris, pulzustérfogat, 

keringési perctérfogat, nyugalmi perctérfogat. 

 

Tematikai egység Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 

Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 
9óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az ember szaporodása, egyedfejlődése és egészségvédelme. 

Sejtosztódás: mitózis, meiózis.  

Hormonrendszer. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az emberi szexualitás biológiai és társadalmi-etikai megismerése. 

A felelősségteljes nemi magatartásra való törekvés kialakítása.  

A tudatos családtervezés, a várandós anya egészséges életmódja 

melletti érvek megismerése és elfogadtatása. 



 

Az alkalmazott technikák előnyei mellett azok korlátainak és 

kockázatainak a felismerése, ehhez kapcsolódóan a mérlegelésen 

alapuló véleményalkotás fejlesztése. 

Különböző szexuális kultúrájú társadalmi csoportok, közösségek etikai 

elveinek megismerése, összevetése.  

Az egyén, a család és a társadalom felelősségének megértése az 

utódvállalásban. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miért van a férfiak kilövellt ondójában 300-

400 millió spermium?  

Hogyan szabályozza a hormonrendszer a méh 

és a petefészek ciklusos működését? 

Hogyan képződnek a hímivarsejtek és a 

petesejtek? 

Hogyan mutatható ki a vizeletből a korai 

terhesség? 

Miért veszélyes a művi terhesség-

megszakítás? 

Hogyan történik a magzat táplálása? 

 

Ismeretek 

Az ember nemének meghatározásának 

különböző szintjei (kromoszómális, 

ivarszervi és pszichoszexuális nem). 

A férfi és női nemi szervek felépítése, 

működése, és a működés szabályozása.  

A spermium és a petesejt érése. A meddőség 

okai.  

A hormonális fogamzásgátlás alapjai.  

A megtermékenyítés sejtbiológiai alapjai. 

A terhesség és a szülés hormonális 

szabályozása. 

Az ember egyedfejlődése, a méhen belüli és a 

posztembrionális fejlődés fő szakaszai. 

A női nemi ciklus során a petefészekben, a 

méh nyálkahártyában, a testhőmérsékletben 

és a hormonrendszerben végbemenő 

változások összefüggéseinek magyarázata.  

A meddőséget korrigáló lehetséges orvosi 

beavatkozások megismerése és a 

kapcsolódó etikai problémák elemzése. 

 

Az anyai és a magzati vérkeringés 

kapcsolatának bemutatása, összefüggésének 

igazolása az egészséges életmóddal. 

A here és petefészek szövettani 

felépítésének mikroszkópi vizsgálata.  

 

A szexuális tartalmú adathalászat lehetséges 

veszélyeinek elemzése. 

Fogalmak 

Kromoszómális, ivarszervi és pszichoszexuális nem, erekció, ejakuláció, 

oocita, sarkitest, Graaf-tüsző, ovuláció, sárgatest, megtermékenyítés, 

beágyazódás, lombikbébi, koriongonadotropin, vetélés, abortusz, 

embriócsomó, amnionüreg, szikhólyag, külső és belső magzatburok, 

embriópajzs, embrió, méhlepény, köldökzsinór, akceleráció. 

 

 



 

Tematikai egység Immunológiai szabályozás.  

Az immunválasz molekuláris alapjai 
 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A sejt felépítése és működése, molekuláris genetikai ismeretek 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az immunválasz élettani, molekuláris és genetikai alapjainak, 

szemléletmódjának, az egészségügyre, a betegségek gyors 

felismerésére, a megelőzésére és a társadalom higiéniai kultúrájára való 

hatásának a megismerése.  

A védőoltás és az egészségügyi politika kapcsolatának megértése.  

Az immunrendszer és a gyógyszerhasználat (pl. antibiotikumok) 

kapcsolatának megértése. 

Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és 

vitakészség fejlesztése. 

Annak felismerése, hogy az immunológia eredményeinek, 

alkalmazásának milyen szerepe van a társadalmi, gazdasági és 

környezeti folyamatok, jelenségek formálódásában.  

Annak megértése, hogy hogyan vezetett az emberiség tevékenysége 

környezeti problémák (pl. fertőzések, járványok, higiéniai problémák) 

kialakulásához, ezek kockázatának és az ezzel kapcsolatos 

felelősségnek a belátása. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miért duzzadnak meg fertőzések hatására a 

nyirokcsomók? 

Milyen kapcsolat van az immunrendszer 

sejtjei között? 

Hogyan képes az emberi szervezet 

10101011 különböző specifitású 

immunoglobulint előállítani? 

Miért nincs RH-összeférhetetlenség annál a 

házaspárnál, ahol a feleség RH+? 

Miért alakulhat ki pollen allergia? 

Hogyan győzi le szervezetünk a vírus- és 

baktériumfertőzéseket? 

Hogyan védekezik szervezetünk a 

daganatsejtek ellen? 

 

Ismeretek 

Az immunrendszer azon képességének 

bemutatása, amely nemcsak a „saját – nem 

saját”, hanem a „veszélyes – nem veszélyes” 

között is különbséget tud tenni, 

A veleszületett és az egyedi élet során 

szerzett immunválasz kapcsolatának 

elemzése.  

Példák gyűjtése a higiénia, a gyógyszer- és 

táplálkozási allergiák első tüneteiről. 

A fertőzések és az életmód szerepének 

magyarázata az immunválaszban. 

Az elmúlt időben jelentkezett 

influenzajárványok tapasztalatainak 

elemzése. 

A vérátömlesztés és a szervátültetés során 

fellépő immunproblémák elemzése. 

A kizárólag idegen nyelven rendelkezésre 

álló szakszövegek megértése, a hétköznapi 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Az immunrendszer résztvevői, sejtes és 

oldékony komponensei, főbb feladatai.  

T és B nyiroksejtek (limfociták), falósejtek, 

nyúlványos (dendritikus) sejtek szerepe. 

Veleszületett és az egyedi élet során szerzett 

immunválasz. 

Az antigén-felismerő receptorok 

keletkezése (génátrendeződéssel és 

mutációkkal). 

A vércsoportok, vérátömlesztés,  

szervátültetés. 

Az allergia, autoimmun betegségek, a 

szerzett (pl. AIDS) és örökölt 

immunhiányok, valamint a rák és a 

fertőzések elleni immunválasz főbb 

mechanizmusai. 

A védőoltások szerepe a betegségek 

megelőzésében. 

Gergely János munkássága. 

Védekezés a vírus- és baktériumfertőzések 

és a daganatsejtek ellen. 

Egyéni és etnikai genetikai eltérések az 

immunválaszban. 

Biológiai (immun-)terápiák és 

perspektívájuk. 

nyelvhasználatban elterjedt idegen szavak (pl. 

AIDS) helyes használata. 

Internetes hálópontok és animációk 

felkutatása és használata.  

Fogalmak 

Immunrendszer-hálózat, antigén, antigénreceptor, T és B nyiroksejt 

(limfocita), falósejt, nyúlványos (dendritikus) sejt, 

antitest, antigén felismerés, a veleszületett (természetes) immunválasz, 

szerzett immunválasz, immunmemória, allergia, szerzett és örökölt 

immunhiány, autoimmunhiány, védőoltás. 

 

 

Tematikai egység 
Evolúció. 

Biológiai evolúció. 

Bevezetés, mikroevolúció 

4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Állattan és növénytan, genetika. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A biológiai evolúciónak mint a világegyetem legbonyolultabb 

folyamategyüttesének az értelmezése. 

Az összetett rendszerek elemzése, a nehézségek felismerése. 

A mikroevolúció populációgenetikai modellekkel való közelítése. 

Tudománytörténeti folyamatok értelmezése. 

A természet egységére vonatkozó elképzelések formálása. 

A matematikai modell és a biológiai folyamatok összefüggésének 

megértése. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Hogyan bizonyítható, hogy egy recesszív 

letális allél sohasem tűnik el egy nagy 

egyedszámú populációból? 

Melyek az ideális populáció jellemzői? 

Mi az oka annak, hogy az emberiség 

génállományában fokozódik a hibás allélek 

száma? 

Milyen evolúciós jelenség a Darwin-pintyek 

megjelenése és változataik kialakulása a 

Galapagos-szigeteken? 

Miben különbözik a természetes és a 

mesterséges szelekció? 

Mi lehet az oka annak, hogy az észak-

amerikai indiánok körében a B vércsoport 

nem fordul elő? 

 

Ismeretek 

Az evolúció, a biológiai evolúció, 

evolúciós egységek, az egyed biológiai 

értelmezésének problémái (pl. zuzmó). 

Mikro- és makroevolúció fogalmának 

értelmezése. 

 

Az ideális populáció modellje.  

A Hardy–Weinberg-egyensúly. 

A mutációk, a szelekció és a génáramlás 

szerepe a populációk genetikai 

átalakulásában. 

Darwin munkássága. Mesterséges szelekció, 

háziasítás, nemesítés (a legfontosabb 

kiindulási fajok és hungarikumok ismerete), 

 

Transzgenikus élőlények és felhasználásuk 

(gyógyszer/fermentációs ipar, alapanyag-

termelés).  

A GMO hátterű növények, élelmiszerek 

(BT, kukorica stb.,), a GMO-vita lényege. 

A legfontosabb hungarikumok ismeretében 

példák gyűjtése a háziasításra és a 

mesterséges szelekcióra. 

 

Számítások végzése a Hardy–Weinberg-

összefüggés alapján. 

 

Számítógépes modellek alkalmazása a 

mutáció, a szelekció, a génáramlás és a 

genetikai sodródás hatásának a bemutatására. 

 

A sarlósejtes vérszegénység és malária 

közötti összefüggés elemzése. 

 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

Evolúció, biológiai evolúció, evolúciós egység, mikro- és makroevolúció, 

ideális populáció, reális populáció, szelekció, fitnesz, génáramlás, 

genetikai sodródás, alapító elv, háziasítás, nemesítés, heterózishatás, 

kihalási küszöb, beltenyészés. 

 

Tematikai egység 
Evolúció. 

Biológiai evolúció. 

Speciáció  

 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Növények, állatok, emberfajták, az állatok differenciálódása, 

a növények differenciálódása, endoszimbióta-elmélet, eukarióta sejt.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az élő szervezetek felépítésében és működésében megfigyelhető 

közös sajátosságok összegzése. 

Az evolúciós gondolkodás alkalmazása a növény- és állatfajok 

földrajzi elterjedésével kapcsolatos következtetésekben. 

A faj fogalma és a fajok rendszerezése nehézségeinek felismerése. 

A biológiai evolúció időskálájának megismerése és értelmezése. 

Az evolúciót értelmező, tantárgyon belüli és a tantárgyak közötti 

ismeretek komplex szemlélete. Az evolúciós szemlélet formálása.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

Mi történik, ha a földrajzi 

elszigetelődés csak néhány 

generáció elteltével vagy 

évezredek múlva szűnik meg? 

Miért használhatók a radioaktív 

izotópok a kormeghatározásra? 

Milyen kísérletekkel próbálták a 

tudósok igazolni a szerves 

biomolekulák abiogén 

keletkezését? 

Milyen érvek szólnak az 

endoszimbionta-elmélet mellett? 

Különböző kormeghatározási 

módszerek összehasonlítása.  

 

A mikro- és makroevolúció 

összehasonlítása. 

Érvek gyűjtése az eukarióta sejt 

kialakulásának evolúciós 

jelentőségéről. 

 

Az érvek láncolatának követése 

és értékelése. 

Földrajz: kozmológia, 

földtörténeti korok, 

állat- és 

növényföldrajzi 

ismeretek. 

 

Fizika: az Univerzum 

kialakulása, 

csillagfejlődés. 

 

Kémia: izotópok, 

radioaktivitás. 

 

Történelem, 

társadalmi és 



 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen jelentősége van a kb. 50 

m2 felületű belső 

membránrendszer 

kialakulásának az eukarióta 

sejtekben? 

Milyen magyarországi ember-

leleteket ismerünk? 

 

Ismeretek 

A földrajzi, ökológiai és 

genetikai izoláció szerepe a 

populációk átalakulásában. 

A radioaktív kormeghatározás, 

relatív és abszolút 

kormeghatározás. 

A koevolúció, a kooperációs 

evolúció alapjai. 

A kémiai evolúció (Miller-

kísérlet). 

Az élet kialakulásának elméletei. 

Prokariótából eukriótává válás. 

A bioszféra evolúciójának 

néhány feltételezett kulcslépése.  

Az ember evolúciója. 

 

állampolgári 

ismeretek: 

ősközösség. 

 

Vizuális kultúra: 

barlangrajzok. 

Fogalmak 
Speciáció, hibridizáció, izoláció, horizontális géntranszfer, relatív és 

abszolút kormeghatározás, „élő kövület”, lenyomat, kövület, koevolúció, 

kémiai evolúció, emberi rassz, atavizmus. 

 

Tematikai egység Rendszerbiológia és evolúció  5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Sejtbiológia, genetika, immunológia, ökológia. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A biológia tárgya, a teljes élővilág egységben látása. A környezet és 

az ember, az emberi közösség komplex kapcsolatának megértése. A 

rendszerelvű biológiai gondolkodás hatásának megértése az emberi 

együttélésre, a környezet megóvására és az egészségügyre. A fizikai 

és mentálhigiéniai kultúra összefüggéseinek megértése. A modern 



 

biológia és a bioinformatika egyre szorosabb kapcsolatának 

felismerése. 

A biológiai és környezettudományok rohamos fejlődése által 

felvetődő új kérdések, konfliktusok és lehetséges megoldások 

bemutatása, azok (bio)etikai, jogi és világnézeti vonatkozásaival. A 

biológiai és a társadalmi törvények jellegének és kapcsolódásuk 

bemutatása. 

Az evolúció bemutatása mint a biológiai rendszerek változásainak 

alaptörvénye. A felvetődő ideológiai viták hátterének feltárása és 

feloldhatóságuk megvitatása. 

A megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és 

vitakészség fejlesztése. 

A rendszerelvű biológia és orvoslás jelentőségének felismerése, az 

eredmények alkalmazásával kapcsolatos véleményalkotás, érvelés 

fejlesztése. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Milyen gazdálkodási, gondolkodási és 

életmódbeli formák lehetnek az emberiség 

fennmaradásának feltételei? 

Melyek az élet biológiai jellegzetességei? 

Milyen általános és sajátos 

törvényszerűségek jellemzik az egyes 

biológiai rendszereket? 

Melyek azok a biológiában megismert új 

technikák, amelyek elősegíthetik az 

emberiség fejlődését? 

 

Ismeretek 

A biológiai rendszerekben működő 

általános (hasonló és eltérő) 

törvényszerűségek. 

Az élet alapvető (biológiai) 

jellegzetességei.  

A bioszféra hierarchikus rendszerei. 

Bioinformatikai alapfogalmak. 

A biológiai hálózatok általános és sajátos 

törvényszerűségei, dinamikai 

jellegzetességei. 

A legfontosabb hálózati modellek. 

Molekuláris (gén és fehérje), sejtes, 

szervezetszintű és társadalmi hálózatok 

működése ép és kóros körülmények 

között, 

Érvelés a bioetika fő kihívásainak a joggal és 

a világnézettel való kapcsolatáról. 

 

Az emberi és egyéb élő rendszerek minőségi 

és mennyiségi összefüggéseinek elemzése a 

rendszerelvű biológiai gondolkodás alapján. 

 

Betegségtérképek keresése az interneten, 

értelmezésük. 

 

A nemzetközileg elfogadott bioetikai 

alapelvek és törvények értékelése. 

A hálózatos evolúciós kép kialakítása. 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

A jövő kilátásai és várható új kihívásai a 

biológia várható fejlődésének tükrében. 

Az evolúcióelmélet és az evolúciós modell 

mai bizonyítékai. 

A bioetika alapjai. 

Az ökológia és az evolúcióbiológia 

kapcsolata. 

Fogalmak Biológiai hálózat (táplálkozási, farmakogenomikai, immungenomikai, 

onkobiológiai), betegségtérkép, bioetika, személyiségi jog, bioszociális 

háló, hálózatos evolúció. 

 

  



 

Fizika 

  
A tantárgy heti 

óraszáma  
A tantárgy éves óraszáma   

7. évfolyam  2  72  

8. évfolyam  1  36  

9. évfolyam 2 72 

10. évfolyam 3 108 

7. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

72 óra  

Bevezetés a fizikába  9  

Mozgás, közlekedés és sportolás közben  10  

Lendület és egyensúly  10  

Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben  14  

Az energia  12  

Elektromosság a háztartásban  14  

 

NAT témakör  Bevezetés a fizikába 9 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Jó becsléseket tud adni egyszerű számítás, következtetés segítségével;  

Értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai 

adatokat. Méréseket végez a mobiltelefon szenzorainak segítségével;  

Értelmezni tud egy jelenséget, megfigyelést valamilyen korábban 

megismert vagy saját maga által alkotott egyszerű elképzelés 

segítségével.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Megfigyeléseket és kísérleteket végez a környezetében, az abból 

származó tapasztalatokat rögzíti;  

Felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja 

a tudományos érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés 

tudományos megalapozottságát;   

Hétköznapi eszközökkel méréseket végez, rögzíti a mérések 

eredményeit, leírja a méréssorozatokban megfigyelhető tendenciákat, 

ennek során helyesen használja a közismert mértékegységeket;  

Ismeri a fizika fontosabb szakterületeit;  

Tájékozott a fizika néhány új eredményével kapcsolatban  

 

 Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  



 

Adott idejű folyamatok létrehozása (pl. 1 

perc alatt leguruló golyó)  

Szilárd, folyékony és légnemű anyagok 

térfogatának értelmezése, mérése  

Az emberi test méreteihez kötött távolságok 

vizsgálata  

Időtartam becslése (pl. 1 perc elteltének 

becslése számolással)  

Távolságok mérése digitális térképeken  

Külső hőmérséklet vizsgálata egy adott 

időszakban, az eredmények ábrázolása, 

átlagérték kiszámítása  

A Föld éghajlatának globális változásával 

kapcsolatos hőmérsékleti adatsorok 

elemzése  

Szilárd és folyékony anyagok sűrűségének 

összehasonlítása, illetve becslése csoportos 

kísérletezés során  

Bemutató készítése a fizika egyik nevezetes 

felismeréséről. Milyen előzményei voltak, 

milyen bizonyítékok támasztják alá, milyen 

viták kísérték a felismerés 

megfogalmazását?  

A fizika tudománya által vizsgálható 

jelenségek felismerése, a tudományos 

megismerés ismérvei  

A testek mérhető tulajdonságai: a hosszúság, 

térfogat, tömeg jele, mértékegységei és 

mérőeszközei, a mértékegységek átváltása  

Az alapvető fizikai mennyiségek jellemző 

értékeinek tapasztalati becslése   

Az eltelt idő és a hőmérséklet jele, 

mértékegységei. A Celsius-skála  

A távolság, a térfogat, az eltelt idő, a tömeg, 

a hőmérséklet közvetlen mérése a 

rendelkezésre állóeszközökkel (beleértve a 

mobiltelefon óráját vagy a digitális konyhai 

mérleget, más konyhai mérőeszközt)   

A mérés pontosságának becslése ismételt 

mérések, illetve az eszköz jellemző 

adatainak ismeretében. A mérési eredmények 

összehasonlítása  

Azonos anyagból készült különböző tömegű 

testek tömegének és térfogatának 

kapcsolata.  Az anyagra jellemző sűrűség 

megállapítása  

Sűrűségadatok használata a tömeg vagy 

térfogat kiszámolására  

A fizika szakterületei, néhány újabb 

eredmény egyszerű bemutatása, egy állítás 

tudományos megalapozottságának kritikus 

vizsgálata  

Fogalmak  
mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, hőmérséklet, a mérés 

pontossága, a mért adatok átlaga, becslés, tudományos eredmény  

 

NAT témakör  Mozgás, közlekedés és sportolás közben 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési 

eszközök, elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működési 

elvének lényegét;  

Felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes 

fejezeteinek a társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, 

meg tudja fogalmazni a természettudomány fejlődésével kapcsolatos 

alapvető etikai kérdéseket;  

Tisztában van az önvezérelt járművek működésének elvével, illetve 

néhány járműbiztonsági rendszer működésének fizikai hátterével.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Megfelelően tudja összekapcsolni a hely- és időadatokat. Különbséget 

tesz az út és elmozdulás fogalma között. Ismeri, és ki tudja számítani 

az átlagsebességet, a mértékegységeket megfelelően használja. Tudja, 

hogy lehetnek egyenletes és nem egyenletes mozgások. Ismeri a testek 

sebességének nagyságrendjét;  



 

Meghatározza az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test 

sebességét, a megtett utat, az út megtételéhez szükséges időt;  

Tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő 

szerepét egy mozgó test megállításában, elindításában, valamilyen 

külső hatás kompenzálásában;   

Megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének 

legfontosabb részleteit, azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac 

newton, arkhimédész, galileo galilei, jedlik ányos).  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Anyaggyűjtés és beszélgetés Newton vagy 

Galilei életéről, sokoldalú kutatásairól  

Sebességrekordok gyűjtése, vizsgálata  

Közlekedéstervezés pl. valamilyen applikáció 

segítségével, az átlagsebességek vizsgálata  

Sebesség mérésére szolgáló eljárás 

kidolgozása  

Mozgás elemzése valamilyen telefonos 

applikáció segítségével  

A hely megadása, a környezetben 

tapasztalható mozgások megfigyelése, 

csoportosítása a pálya és a helyváltozatás 

gyorsasága alapján  

A sebesség nagysága, iránya, 

mértékegysége  

A közel állandó sebességű mozgások 

(mozgólépcső, autó, korcsolya) 

megfigyelése, kialakulásuk körülményei, 

Newton első törvénye  

A megtett út, az utazásból hátralévő idő 

kiszámolása a sebesség nagyságának 

segítségével  

Az elejtett test mozgásának vizsgálata. A 

nehézségi erő és a nehézségi gyorsulás. 

Newton 2. törvénye  

A gyorsuló és kanyarodó autó sebesség 

változását okozó külső hatás (súrlódás, 

súrlódási erő) azonosítása  

A sebességváltozást okozó erő nagyságának 

és a tömeg szerepének megfigyelése fékezés 

során  

Az önvezérelt autó működési elve  

A légzsák és a biztonsági öv működésének 

fizikai magyarázata  

Fogalmak  
hely, pálya, elmozdulás, út, átlagsebesség, kölcsönhatás, gyorsulás, 

nehézségi gyorsulás, erő, Newton első  és második törvénye  

 

NAT témakör  Lendület és egyensúly 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési 

eszközök, elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működési 

elvének lényegét;  

Felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes 

fejezeteinek a társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, 



 

meg tudja fogalmazni a természettudomány fejlődésével kapcsolatos 

alapvető etikai kérdéseket;   

Megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének 

legfontosabb részleteit, azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac 

newton, arkhimédész, galileo galilei, jedlik ányos).  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Egyszerű eszközökkel létrehoz periodikus mozgásokat, méri a 

periódusidőt, fizikai kísérleteket végez azzal kapcsolatban, hogy mitől 

függ a periódusidő;  

Tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő 

szerepét egy mozgó test megállításában, elindításában, valamilyen 

külső hatás kompenzálásában;  

Tisztában van a rugalmasság és rugalmatlanság fogalmával, az erő és 

az általa okozott deformáció közötti kapcsolat jellegével. Be tudja 

mutatni az anyag belső szerkezetére vonatkozó legegyszerűbb 

modelleket, kvalitatív jellemzőket.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Egyszerű ütközések kísérleti vizsgálata a 

lendületmegmaradás szemléltetésére  

Egyes háztartási eszközök, mint egyszerű 

gépek erőátvitelének vizsgálata  

A Föld mozgási periódusainak vizsgálata az 

időszámítás szempontjából  

Anyaggyűjtés és beszélgetés: Arkhimédész 

és gépei  

Néhány gép (például: emelők, gőzgép, 

elektromos motor, benzinmotor) 

működésének megfigyelése, gazdaságot, 

társadalmat megváltoztató hatásának 

bemutatása  

A szilárd anyagok belső szerkezetét ábrázoló 

rajz vagy demonstrációs eszköz készítése  

A lendület kiszámítása, a lendület 

megmaradásának vizsgálata néhány 

hétköznapi helyzetben  

A rakéta mozgásának kísérleti vizsgálata 

(léggömb-rakéta), fizikai magyarázata. 

Newton harmadik törvénye  

Körmozgások és lengések (például a hinta 

lengései) megfigyelése, a periódusidő 

mérése. A periódusidőt befolyásoló tényezők 

azonosítása.   

A környezetünkben megfigyelhető nyugvó 

testek egyensúlyának vizsgálata.  Annak 

magyarázata, hogy miért nem esik le, miért 

nem fordul el a test  

Rugalmas és rugalmatlan alakváltozások 

megfigyelése, a kétféle viselkedés 

összehasonlítása  

Szemléletes kép kialakítása a szilárd 

anyagok belső szerkezetéről  

Fogalmak  
lendület, a lendület megmaradása, periódusidő, fordulatszám, egyensúly, 

amplitúdó rezgésszám, rugalmas alakváltozás, Newton harmadik törvénye  

  



 

NAT témakör  
Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a 

környezetünkben 
14 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek 

(például időjárási jelenségek, fényviszonyok változásai, égi 

jelenségek) fizikai magyarázatát;  

Ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési 

eszközök, elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működési 

elvének lényegét.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Jellemzi az anyag egyes halmazállapotait, annak sajátságait, ismeri a 

halmazállapot-változások jellemzőit, a halmazállapot-változások és a 

hőmérséklet alakulásának kapcsolatát;  

Tudja magyarázni a folyadékokban való úszás, lebegés és elmerülés 

jelenségét, az erre vonatkozó sűrűségfeltételt;  

Tudja, miben nyilvánulnak meg a kapilláris jelenségek, ismer ezekre 

példákat a gyakorlatból (pl. Növények tápanyagfelvétele a talajból);  

Kísérletezés közben, illetve a háztartásban megfigyeli a folyadékok és 

szilárd anyagok melegítésének folyamatát, és szemléletes képet alkot a 

melegedést kísérő változásokról, a melegedési folyamatot befolyásoló 

tényezőkről.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Hőmérő készítése  

A nyomás időjárástól és magasságtól való 

függésének kísérleti vizsgálata  

A páratartalom változásának kísérleti 

vizsgálata egyszerű mérőeszközzel, a 

páratartalom hatása a lakókörnyezetre, az 

emberi szervezetre  

Úszó sűrűségmérő működésének vizsgálata, 

értelmezése  

Cartesius-búvár készítése  

A kapilláris jelenségek szerepe a 

természetben, anyaggyűjtés  

Az álló, ülő, fekvő ember által a talajra 

kifejtett nyomás becslése  

Beszélgetés az alábbi kérdésekről: Hogyan 

érzékeljük a levegő nyomását, miért pattog a 

fülünk, ha gyorsan emelkedünk vagy 

süllyedünk?  

A jég olvadásának és a víz fagyásának 

kísérleti vizsgálata, a hőmérséklet időbeli 

változásának megfigyelése.  Az 

olvadáspont   

A környezetben lezajló termikus 

kölcsönhatások felismerése, összegyűjtése  

A leves, a tea melegítésének megfigyelése. A 

melegítés gyorsaságát meghatározó fizikai 

körülmények kísérleti vizsgálata, egyszerű 

magyarázata  

A víz forrásának kísérleti megfigyelése, a 

hőmérséklet mérése: forráspont, vízgőz  

A halmazállapotok és halmazállapot-

változások értelmezése az anyagot alkotó 

részecskék (apró golyók) egyszerű 

modelljének felhasználásával  

A téli fagy romboló erejének fizikai 

magyarázata, a fagyás megfigyelése 

jégkocka készítés során  

A víz tapasztalati tulajdonságainak kísérleti 

vizsgálata és értelmezése: 

Összenyomhatatlanság, sűrűség, 

folyékonyság  

A nyomás jele, mértékegysége. Alkalmazása 

a felületre ható erő kiszámolására  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A hidrosztatikai nyomás kísérleti vizsgálata, 

a mélységtől való függés és az iránytól való 

függetlenség felismerése. A hidrosztatikai 

nyomás kiszámolása  

Az acélból készült hajók úszásának fizikai 

magyarázata, a sűrűségfeltétellel és 

Arkhimédész-törvényének segítségével  

Kapilláris jelenségek megfigyelése a 

háztartásban (felmosás, szivacs)  

Szilárd anyagok melegítésének kísérleti 

megfigyelése, a tapasztalt hőtágulás, 

hővezetés kvalitatív fizikai magyarázata  

A levegő fizikai tulajdonságai: nyomás, 

hőmérséklet, páratartalom  

A szél, az eső, a harmat, a dér, a hó, a jégeső 

és a felhők kialakulásának egyszerű fizikai 

magyarázata   

Fogalmak  

légnemű, folyékony, szilárd, fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás, forrás; 

kapilláris csövek, nyomás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, 

lebegés, sűrűségfeltétel, termikus kölcsönhatás, melegítés, felvett és 

leadott hő, nyomáskülönbség  

 

NAT témakör  Az energia 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Tudja azonosítani a széles körben használt technológiák 

környezetkárosító hatásait, és fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a 

károsító hatások csökkentésének módjára;  

Tudatában van az emberi tevékenység természetre gyakorolt 

lehetséges negatív hatásainak és az ezek elkerülésére használható 

fizikai eszközöknek és eljárásoknak (pl. Porszűrés, szennyezők 

távolról való érzékelése alapján elrendelt forgalomkorlátozás).  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Tisztában van azzal, hogy az energiának ára van, gyakorlati példákon 

keresztül ismerteti az energiatakarékosság fontosságát, ismeri az 

energiatermelés környezeti hatásait, az energiabiztonság fogalmát;  

Ismeri a jövő tervezett energiaforrásaira vonatkozó legfontosabb 

elképzeléseket;  

Előidéz egyszerű energiaátalakulással járó folyamatokat (melegítés, 

szabadesés), megnevezi az abban szereplő energiákat;  

Ismeri a zöldenergia és fosszilis energia fogalmát, az erőművek 

energiaátalakításban betöltött szerepét, az energiafelhasználás módjait 

és a háztartásokra jellemző fogyasztási adatokat;  

Átlátja a táplálékok energiatartalmának szerepét a szervezet 

energiaháztartásában és az ideális testsúly megtartásában;  

Kvalitatív ismeretekkel rendelkezik az energia szerepéről, az 

energiaforrásokról, az energiaátalakulásokról.  

 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az emberiség energiafogyasztásának és a 

rendelkezésre álló energiaforrások 

mennyiségének áttekintése, az 

energiabiztonság fogalma  

A jövő lehetséges energiaforrásaival 

kapcsolatos ismeretek gyűjtése, bemutatása  

A háztartásban használatos izzók 

gazdaságosságának összehasonlítása  

Az emberi szervezet energiafelhasználásának 

elemzése  

Az energiatakarékosság lehetséges 

módszereinek vizsgálata a közvetlen 

környezetben  

A diák egy átlagos napjának végiggondolása 

energiafogyasztás szempontjából. Milyen 

energiahordozókat használt, milyen 

energiaszükségletet elégített ki, a felhasznált 

energiamennyiség becslése  

A teljesítmény használata az 

energiafogyasztás meghatározására  

A lakásban található legnagyobb fogyasztók 

kiválasztása, jellemző adataik (teljesítmény, 

energiafogyasztás) áttekintése  

A háztartásban használt energiahordozók 

megismerése: elektromos áram, földgáz, 

szén, fa  

Az energiahordozók jellemzése, 

csoportosítása: fosszilis energia, 

zöldenergia   

Az energia árának becslése néhány fűtési-

melegítési módszer (például gázkonvektor, 

elektromos vízmelegítő) esetében a háztartás 

számláinak segítségével  

A rugalmas energia mozgási energiává 

alakulásának (rugós eszközzel kilőtt golyó), 

a helyzeti energia mozgási energiává 

alakulásának (zuhanó test) megfigyelése. A 

mozgási energia belső energiává 

alakulásának (összedörzsölt tenyér) 

megfigyelése  

Az erőművekben bekövetkező 

energiaátalakulások vizsgálata, az energia 

megmaradása  

A szélerőmű, napelemek, napkollektor 

működésének értelmezése  

Néhány energiatakarékossági lehetőség 

gyakorlatban való közvetlen megfigyelése, 

működési elve: termosztátos fűtőeszköz, 

hőszigetelés  

A táplálkozási problémák fizikai hátterének 

megismerése: az energiafogyasztás és bevitel 

egyensúlyának vizsgálata az élelmiszerek 

energiatartalmát megadó adatok 

segítségével  

Fogalmak  

energiafogyasztás, teljesítmény, energiahordozók, zöldenergia, fosszilis 

energia, energiabiztonság, energiatakarékosság,  energiamegmaradás, 

rugalmas energia, helyzeti energia, mozgási energia, belső energia  

 

  



 

NAT témakör  Elektromosság a háztartásban 14 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Ismeri a legfontosabb saját maga által használt eszközök (például 

közlekedési eszközök, elektromos háztartási eszközök, szerszámok) 

működésének fizikai lényegét;  

Ismeri a villamos energia felhasználását a háztartásban, az 

energiatakarékosság módozatait, az érintésvédelmi és biztonsági 

rendszereket és szabályokat;  

Felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes 

fejezeteinek a társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, 

meg tudja fogalmazni a természettudomány fejlődésével kapcsolatos 

alapvető etikai kérdéseket;  

Megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének 

legfontosabb részleteit, azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac 

newton, arkhimédész, galileo galilei, jedlik ányos).  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri az elektromos állapot fogalmát, kialakulását, és 

megmagyarázza azt az anyagban lévő töltött részecskék és a közöttük 

fellépő erőhatások segítségével;  

Szemléletes képe van az elektromos áramról, ismeri az elektromos 

vezetők és szigetelők fogalmát;  

Használja a feszültség, áramerősség, ellenállás mennyiségeket 

egyszerű áramkörök jellemzésére;  

Tudja, hogy a földnek mágneses tere van, ismeri ennek legegyszerűbb 

dipól közelítését. Ismeri az állandó mágnes sajátságait, az iránytűt.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A dörzselektromos jelenség kísérleti 

vizsgálata például léggömbök 

felhasználásával  

Háztartási eszközök elektromos 

tulajdonságainak vizsgálata  

Az elektromos biztosíték szerepe és 

működése a háztartásban  

Elemek és akkumulátorok környezeti 

hatásának elemzése  

Adatok gyűjtése a Föld mágneses teréről  

LED-et tartalmazó egyszerű áramkör 

készítése, az áramkörbe illesztett változó 

ellenállású elem (változó hosszúságú 

grafitbél, termiszor, fotoellenállás, 

potencióméter) hatásának megfigyelése, 

lehetőség szerint a feszültség és áramerősség 

mérése az áramkörben.  

Az elektromos állapot kialakulásának 

megfigyelése kísérletezés közben, 

magyarázata a töltött részecskék és atomról 

alkotott egyszerű elképzelés (elektron, 

proton, atommag) segítségével  

A villámok kialakulásának fizikai 

magyarázata  

Szemléletes kép alkotása az elektromos – 

egyen és váltakozó – áramról. Egyen és 

váltakozó-áramú eszközök azonosítása a 

környezetünkben   

A feszültség és áramerősség jele, 

mértékegysége, feltüntetése az elektromos 

eszközökön   

Az áramerősség várható értékének 

meghatározása az ellenállás ismeretében. A 

technikai alkalmazásokban gyakori szigetelő 

és vezető anyagok ellenállásának mérése  

Az egyszerű áramkör részei: áramforrás, 

kapcsoló, fogyasztók, vezeték  

Elemek és akkumulátorok jellemző 

adatainak összehasonlítása  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az emberre veszélyes feszültség és 

áramerősség értékek. Az áramütés hatása  

A Joule-hő meghatározása. A vasaló, a 

hajszárító, a vízmelegítő működési elve: a 

fűtőszál kialakítása és szerepe  

Áramütés-veszélyes helyzetek a lakásban: A 

rövidzár, a biztosíték és a földelés szerepe az 

elektromos eszközök biztonságos használata 

során  

Az iránytű használatának fizikai alapja  

Jedlik Ányos munkássága és az elektromos 

motor. A transzformátor működésének 

megfigyelése  

Fogalmak  

atom, elektromos állapot, elektromos áram, feszültség, áramerősség, 

ellenállás, Ohm törvénye, áramforrás, fogyasztó,  Joule-hő, áramütés, 

elektromos energia, teljesítmény, dipólus, transzformátor  

 

  



 

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, 

rendszerezése, ezek összevetése valamilyen 

egyszerű modellel vagy matematikai 

összefüggéssel, a modell (összefüggés) 

továbbfejlesztése. 

Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és az 

Eötvös-ingáról 

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 

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. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 napenergia felhasználási lehetőségeinek, a 

napkollektor és a napelem mibenlétének, a 

közöttük lévő különbségnek az ismerete; 

A Nap mint a Föld energiakészletének 

elsődleges forrása. Megújuló és nem 

megújuló energiaforrások 

megkülönböztetése, megnevezése, az 

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 

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, 

Halmazállapotváltozások (olvadás, fagyás, 

párolgás, lecsapódás, a forrás és 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

grafikonok értelmezése, következtetés levonása, 

összehasonlítás; 

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  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 12 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 16 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 12 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 14 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 12 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 12 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 14. 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 16 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   

7. évfolyam  1  36  

8. évfolyam  2  72  

9. évfolyam  2  72  

10. évfolyam  2  72  

 

7. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

36 óra  

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig  10  

Az anyagi halmazok  6  

Atomok, molekulák és ionok  14  

Összefoglalás, gyakorlás, értékelés  6  

 

NAT témakör  A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig  10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott 

legfontosabb mennyiségeket és azok kapcsolatát. Térfogat és 

térfogatmérés. Halmazállapotok, anyagi változások, 

hőmérsékletmérés.  

Tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek 

tekinteni.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Tudománytörténeti szemlélete kezd kialakulni. A kémiai kísérletezés 

bemutatása, a kísérletek tervezése (hipotézisalkotás), értelmezése és 

biztonságos megvalósítása során fejlődik manuális készsége, 

megfigyelőképessége. Elvégzi a tapasztalatok lejegyzését, 

magyarázatot ad, értékel. A biztonságos laboratóriumi eszköz- és 

vegyszerhasználat elsajátítása. A veszélyességi jelek felismerésének és 

a balesetvédelem szabályai alkalmazásának készségszintű elsajátítása. 

Alkotás, információkeresés digitális eszközzel. Az anyagi halmazok 

modellezése. A részecskeszint és a makroszint megkülönböztetése. 

Megismeri az elválasztási műveleteket.  

  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  



 

A kémia tárgya és jelentősége  

A kémia szerepe a mindennapi 

életünkben. Vegyipar, alkímia. A kémia 

felosztása, főbb területei. 

Kémiai kísérletek  

A kísérletek célja, tervezése, rögzítése, 

tapasztalatok és következtetések. A 

kísérletezés közben betartandó szabályok. 

Azonnali tennivalók baleset esetén.  

Laboratóriumi eszközök, vegyszerek  

Alapvető laboratóriumi eszközök 

bemutatása, kipróbálása.  Szilárd, 

folyadék- és gáz halmazállapotú 

vegyszerek tárolása. Néhány háztartási 

vegyszer (pl. sósav, hypo) címkéjének 

megismerése, a veszélyességi jelek 

értelmezése. Vegyszerek 

veszélyességének jelölése. 

Az anyagok tulajdonságai és változásai  

Gáz, folyékony és szilárd halmazállapotú 

anyagok (pl. levegő, víz, vas) fizikai és 

kémiai tulajdonságainak vizsgálata és 

táblázatos összehasonlítása. 

Hőtermelő és hőelnyelő változások  

A változásokat kísérő hő. Hőtermelő és 

hőelnyelő folyamatok a rendszer és a 

környezet szempontjából. Endoterm és 

exoterm folyamatok  

Halmazállapot-változások  

A víz halmazállapot-változásainak 

vizsgálata; jód szublimációjának 

vizsgálata. 

Keverékek szétválasztása  

Komponens (összetevő), a komponensek 

száma, változó aránya.   

Homok és víz keverékének elválasztása 

ülepítéssel, dekantálással, szűréssel. 

Oldás, kristályosítás, bepárlás; vaspor és 

kénpor keverékének szétválasztása 

mágnessel; desztilláció. 

Levegő, mint gázelegy  

Térfogatszázalékos összetétele, 

szennyezése és védelme.  

A tanuló tudja és érti, hogy a mindennapi 

tapasztalatokon alapuló gondolkodás nem 

elégséges a tudományos problémák 

megoldásához.  

A tanuló megkülönbözteti a kísérletet, a 

tapasztalatot és a magyarázatot. Egyszerű 

kísérletek szabályos és biztonságos 

végrehajtása.   

Baleseti szituációs játékok. Kísérletek rögzítése 

a füzetben.   

Vegyszerek tulajdonságainak megfigyelése, 

érzékszervek szerepe: szín, szag 

(kézlegyezéssel), pl. szalmiákszesz, oldószerek, 

kristályos anyagok. Jelölések felismerése a 

csomagolásokon, szállítóeszközökön. 

Laboratóriumi eszközök csoportosítása a 

környezettel való anyagátmenet szempontjából.  

A szilárd, a folyadék- és a gázhalmazállapotok 

jellemzése. A kémiai és a fizikai változások 

megkülönböztetése. Kiindulási anyag, termék.  

A vizsgálódás szempontjából lényeges és 

lényegtelen jellemzők.   

Magnézium szalag égése, cukor hevítése. A 

párolgás szerepe az emberi test 

hőszabályozásában.  

A halmazállapot-változás értelmezése a 

részecskeszemlélet alapján. Ehhez kapcsolódó 

videofilmek megtekintése. Víz körforgásának 

értelmezése.  

A tanuló tudja, hogy a keverékek alkotórészeit 

egyedi tulajdonságaik alapján választhatjuk szét 

egymástól. Tud konkrét példát mondani 

elválasztási műveletre. Információk a 

desztillációról pl. pálinkafőzés, kőolajfinomítás.  

Az ember cselekvési lehetőségei a levegő 

tisztaságának megóvása érdekében.  

Fogalmak  

modell, kísérlet, tapasztalat, magyarázat, balesetvédelmi szabály, veszélyességi 

jelölés, anyagi halmaz, gáz, folyadék, szilárd halmazállapot, halmazállapot-

változások, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás, fagyás, szublimáció, endoterm 

és exoterm változások, vegyszer, egyszerű mérési módszerek, tömeg, térfogat, 

sűrűség, elválasztási eljárások, kísérleti eszközök, desztilláció, komponens  

 



 

 NAT témakör  Az anyagi halmazok  6 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Tudja és érti, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került 

előállításra vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan 

tulajdonságai vannak pl. veszélyes vagy veszélytelen; mérgező vagy 

egészséges. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

  

A vizsgálatok során alkalmazott mennyiségeket megismeri. Az 

érvelési készség fejlesztése. Egyszerűbb következtetések 

kialakításának támogatása. Egyszerű kísérletek elvégzése, elemzése az 

elemekkel, vegyületekkel és keverékekkel kapcsolatban. A kémiailag 

tiszta anyagok: elemek és vegyületek összetétele és tulajdonságai 

példákkal. A keverékek és az oldatok összetétele. Az oldódás.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Anyagok csoportosítása összetétel szerint  

Egyszerű anyagok, mint elemek (pl. 

grafit, vörösréz, kén); összetett anyagok, 

mint vegyületek (pl. víz, nátrium-klorid, 

szőlőcukor) és keverékek (pl. benzin, 

levegő, sárgaréz) bemutatása.   

A víz tulajdonságai, szennyeződése  

alkotórészei  

oxigén és hidrogéngáz előállítása; 

durranógáz  

Elegyek és összetételük  

Gáz- és folyadékelegyek.   

Elegyek összetétele: tömegszázalék, 

térfogatszázalék. Tömegmérés, 

térfogatmérés. A teljes tömeg egyenlő az 

összetevők tömegének összegével, 

térfogat esetén ez nem mindig igaz. 

Oldatok  

Összetétele. Oldhatóság. Telített, 

telítetlen; híg és tömény oldat. Az 

oldhatóság változása a hőmérséklettel. 

Rosszul oldódó anyagok, csapadékok. A 

„hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv.  

Ismeri a kémiailag tiszta anyagok (elemek és 

vegyületek) összetételét és tulajdonságait.   

Hétköznapi anyagok (pl. alufólia, mészkő) 

fizikai tulajdonságainak összehasonlítása, 

táblázat készítése 

Víz szerepe, jelentősége, tudatos és takarékos 

használata. Vízszennyező anyagok. 

Gyógyfürdők.  

Vízbontás; hidrogén égése  

Elegyek és oldatok összetételének értelmezése. 

Összetételre vonatkozó számítási feladatok 

megoldása.   

Szörp, ecetes víz, víz-alkohol elegy készítése.   

Adott tömegszázalékú vizes oldatok készítése pl. 

cukorból, konyhasóból.   

Anyagok oldása különböző oldószerekben, 

pl.vízben, étolajban; és hőmérsékleten.  
Információk gázok oldódásának hőmérséklet- és 

nyomásfüggéséről példákkal (pl. 

keszonbetegség, magashegyi kisebb légnyomás 

következményei). 

Fogalmak  

kémiailag tiszta anyag, kémiai elem, fém, nemfém, vegyület, szervetlen vegyület, 

szerves vegyület, keverék, fizikai tulajdonság, fizikai változás, oldat, oldott 

anyag, oldószer, oldódás, oldhatóság, tömegszázalék, térfogatszázalék, telítetlen 

oldat, telített oldat, rendszer, összetevő, levegő  

 

  



 

NAT témakör  Atomok, molekulák és ionok  14 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott 

legfontosabb mennyiségeket és azok kapcsolatát. Tömeg, 

anyagmennyiség, részecskeszám. Tudja az atomot felépítő elemi 

részecskék nevét és mennyiségi viszonyait.  

Tudja és érti a kémiailag tiszta anyagok, mint elem, vegyület, valamint a 

keverék, oldat közti különbségeket. Érti a molekula és ion kialakulása 
közti különbséget.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

  

Tudománytörténeti szemlélete fejlődik az atom és az elem fogalmak 

kialakulásának bemutatásán keresztül. A részecskeszemlélet és a daltoni 

atomelmélet megértése. Az elemek, vegyületek, molekulák vegyjelekkel 

és összegképlettel való jelölésének elsajátítása. A mennyiségi arányok 

értelmezése vegyületekben a vegyértékelektronok számának, illetve a 

periódusos rendszernek az ismeretében. Az anyagmennyiség 

fogalmának és az Avogadro-állandónak a megértése. Ionok, ionos kötés, 

kovalens kötés és fémes kötés értelmezése a nemesgáz-

elektronszerkezetre való törekvés elmélete alapján. Az ismert anyagok 

besorolása legfontosabb vegyülettípusokba. Vitakészség fejlesztése. A 

társakkal való együttműködés képességének fejlesztése. A biztonságos 

eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása. Internetes források 

használatának fejlesztése. Az analógiás gondolkodás fejlesztése.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Részecskeszemlélet a kémiában  

Az atom szó eredete. Az elemek 

felfedezése. Az egyedi részecskék 

láthatatlansága, modern műszerekkel való 

érzékelhetőségük. A részecskék 

méretének és számának szemléletes 

tárgyalása.   

Elemek, vegyületek, molekulák 

Azonos/különböző atomokból álló 

kémiailag tiszta anyagok: 

elemek/vegyületek. Az elemek jelölése 

vegyjelekkel (Berzelius). Több azonos 

atomból álló részecskék képlete. 

Vegyületek jelölése képletekkel. A 

mennyiségi viszony és az alsó index 

jelentése. A molekula, mint atomokból 

álló önálló részecske. A molekulákat 

összetartó erők (részletek nélkül).   

Az atom felépítése  

Atommodellek a Bohr-modellig. 

Atommag és elektronok. 

Vegyértékelektronok jelölése a vegyjel 

A részecskeszemlélet elsajátítása.  

Diffúziós kísérletek: pl. szagok, illatok terjedése 

a levegőben, színes kristályos anyag oldódása 

vízben. 

A vegyjelek gyakorlása az eddig megismert 

elemeken, újabb elemek bevezetése, pl. az ókor 

hét féme.  Az eddig megismert vegyületek 

vegyjelekkel való felírása, bemutatása.   

Egyszerű molekulák szemléltetése modellekkel 

vagy számítógépes grafika segítségével. 

Molekulamodellek építése. Műszeres felvételek 

molekulákról. 

Atomszerkezeti modellező játékok keresése az 

interneten.  

A periódusos rendszer szerepének és az 

anyagmennyiség fogalmának a megértése. 

Képletek szerkesztése, anyagmennyiségre 

vonatkozó számítási feladatok megoldása.   

Információ a nemesgázok kémiai viselkedéséről, 

felhasználásáról. 

Az elemek moláris tömegének megadása a 

periódusos rendszerből leolvasott atomtömegek 

alapján.   



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

mellett pontokkal, elektronpár esetén 

vonallal. Az elektronszerkezet jelölése  

A periódusos rendszer  

Története (Mengyelejev), felépítése. A 

vegyértékelektronok száma és a kémiai 

tulajdonságok összefüggése. Fémek, 

nemfémek, félfémek elhelyezkedése a 

periódusos rendszerben. Magyar 

vonatkozású elemek (Müller Ferenc, 

Hevesy György). Nemesgázok 

elektronszerkezete.  

Az anyagmennyiség  

Az anyagmennyiség fogalma és 

mértékegysége. Avogadro-állandó. 

Atomtömeg, moláris tömeg és 

mértékegysége, kapcsolata a fizikában 

megismert tömeg mértékegységével.   

Egyszerű ionok képződése  

A nemesgáz-elektronszerkezet elérése 

elektronok leadásával, illetve 

felvételével: kation, illetve anion 

képződése. Ionos kötés. Ionos vegyületek 

képletének jelentése.   

Kovalens kötés  

A nemesgáz-elektronszerkezet elérése az 

atomok közötti közös kötő elektronpár 

létrehozásával. Egyszeres és többszörös 

kovalens kötés. Kötő és nemkötő 

elektronpárok, jelölésük vonallal.   

Fémes kötés   

Fémek jellemző tulajdonságai. A fémes 

kötés, az áramvezetés 

értelmezése.  Könnyűfémek, nehézfémek, 

ötvözetek.  

Vegyületek moláris tömegének kiszámítása az 

elemek moláris tömegéből.   

A 6·1023 db részecskeszám nagyságának 

érzékeltetése szemléletes hasonlatokkal.   

Az ionos, kovalens és fémes kötés ismerete, 

valamint a köztük levő különbség megértése. 

Képletek szerkesztése. Egyszerű molekulák 

szerkezetének felírása az atomok 

vegyértékelektronszerkezetének ismeretében. 

Összetételre vonatkozó számítási feladatok 
megoldása. 
Molekulák elektronszerkezeti képlettel való 

ábrázolása, kötő és nemkötő elektronpárok 

feltüntetésével.   

Kísérletek fémekkel, pl. fémek 

megmunkálhatósága, alumínium vagy vaspor 

égetése.  

Fogalmak  

elemi részecske, proton, elektron, neutron, kémiai részecske, atom, molekula, ion, 

elemmolekula, vegyületmolekula, atommag, elektronburok, rendszám, 

periódusos rendszer, nemesgázszerkezet, kémiai kötés, vegyjel, képlet, 

nemesgázok  

  

  



 

8. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

72 óra  

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig  3 óra  

Az anyagi halmazok  3 óra  

Atomok, molekulák és ionok  5 óra  

Kémiai reakciók  15 óra  

Kémia a természetben  18 óra  

Kémia a mindennapokban  18 óra  

Összefoglalás, gyakorlás, értékelés  10 óra  

 

NAT témakör  A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig  3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

A tanuló tudja és érti, hogy a mindennapi tapasztalatokon alapuló 

gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához.   

A tanuló megkülönbözteti a kísérletet, a tapasztalatot és a 

magyarázatot.  

Tudja a veszélyességi jelek jelentését. Előzetes tudás felelevenítése, 

elmélyítése: Halmazállapotok és halmazállapot-változások. Endoterm 

és exoterm változások. Egyszerű mérési módszerek, (tömeg, térfogat, 

sűrűség). Elválasztási eljárások. Keverékek.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

  

A kémiai kísérletek tapasztalatainak lejegyzése, magyarázata, 

értékelése. A biztonságos laboratóriumi eszköz- és vegyszerhasználat. 

Megfigyelési és manuális készség fejlesztése. A veszélyességi jelek 

biztos ismerete és a balesetvédelemi rendszabályok alkalmazása.    

Alkotás, információkeresés digitális eszközzel. A részecskeszint és a 

makroszint megkülönböztetése. Elválasztási műveletek.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Korábbi ismeretek felelevenítése és 

elmélyítése 

A kémia tárgya és jelentősége  

Kémiai kísérletek  

Laboratóriumi eszközök, vegyszerek  

Vegyszerek veszélyességének jelölése.   

Az anyagok tulajdonságai és változásai  

Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok  

Halmazállapot-változások  

Keverékek és szétválasztási műveletek  

Egyszerű kísérletek szabályos és biztonságos 

végrehajtása.   

Kísérletek rögzítése a füzetben. 

A szilárd, a folyadék- és a 

gázhalmazállapotok jellemzése. A kémiai és a 

fizikai változások megkülönböztetése.   

A halmazállapot-változás értelmezése a 

részecskeszemlélet alapján.   

A tanuló tudja, hogy a keverékek 

alkotórészeit egyedi tulajdonságaik alapján 

választhatjuk szét egymástól. Tud konkrét 

példát mondani elválasztási műveletre.   



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Fogalmak  

modell, kísérlet, tapasztalat, magyarázat, balesetvédelmi szabály, veszélyességi 

jelölés, anyagi halmaz, gáz, folyadék, szilárd halmazállapot, halmazállapot-

változások, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás, fagyás, szublimáció, endoterm 

és exoterm változások, vegyszer, egyszerű mérési módszerek, tömeg, térfogat, 

sűrűség, elválasztási eljárások, kísérleti eszközök, desztilláció, komponens  

  

NAT témakör  Az anyagi halmazok  3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Ismeri a kémiailag tiszta anyagok (elemek és vegyületek) összetételét 

és a kémiai, fizikai tulajdonságokat.   

Használja az elem, vegyület, keverék, oldat kifejezéseket. Ismeri az 

oldatok töménységének megadását, az oldat típusait, az oldhatóság 

befolyásolását. Levegő, víz, égés. Elvégez egyszerű számitásokat az 

oldatok töménységével kapcsolatban.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Fejlődik érvelési készsége.  Környezettudatosságra nevelés (víz, 

levegő). Rendszerező képesség fejlesztése, ok-okozati összefüggések 

megláttatása a kémiailag tiszta anyagok, keverékek és oldatok 

tulajdonságainak ismétlésével.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Korábbi ismeretek felelevenítése és 

elmélyítése 

Anyagok csoportosítása összetétel szerint  

Víz, levegő alkotóelemei és 

tulajdonságai  

Oldatok összetétele, töménysége.   

Ismeri a kémiailag tiszta anyagok (elemek és 

vegyületek) képletét. 

Oldatok összetételének értelmezése. Összetételre 

vonatkozó számítási feladatok megoldása.  

Fogalmak  

kémiailag tiszta anyag, kémiai elem, fém, nemfém, vegyület, szervetlen 

vegyület, szerves vegyület, keverék, fizikai tulajdonság, fizikai változás, oldat, 

oldott anyag, oldószer, oldódás, oldhatóság, tömegszázalék, térfogatszázalék, 

telítetlen oldat, telített oldat, fiziológiás sóoldat, rendszer, valódi oldat, kolloid 

oldat, levegő, ötvözetek  

  

NAT témakör  Atomok, molekulák és ionok  5 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Tudja az atom felépítését, a kémiai részecske, elemi részecske közti 

különbséget. Tudja az elektronburok szerkezetét és jelölését; a 

nemesgázszerkezet jelentőségét. Magabiztosan használja a periódusos 

rendszert. Tudja a vegyjel, anyagi részecske mennyiségi jelentéseit és 

helyesen alkalmazza az anyagmennyiség, Avogadroszám 

összefüggéseit Megkülönbözteti a kovalens, fémes és ionos kötést.  



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

  

Az elemek, vegyületek, molekulák vegyjelekkel és összegképlettel 

való jelölésének elsajátítása. A mennyiségi arányok értelmezése 

vegyületekben a vegyértékelektronok számának, illetve a periódusos 

rendszernek az ismeretében. Az anyagmennyiség fogalmának és az 

Avogadro-állandónak a használata. Ionok képződése és fontosabb 

jellemzői, csoportosítás töltés alapján. Ionvegyületek képletének 

megadása. Ionok, ionos kötés, kovalens kötés és fémes kötés 

értelmezése a nemesgáz-elektronszerkezetre való törekvés elmélete 

alapján. Az ismert anyagok besorolása legfontosabb 

vegyülettípusokba. Vitakészség fejlesztése. A társakkal való 

együttműködés képességének fejlesztése. Internetes források 

használatának fejlesztése. Az analógiás gondolkodás fejlesztése.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Korábbi ismeretek felelevenítése  

Atom felépítése; elektronszerkezet 

jelölése; elem- és vegyületmolekulák 

összeg- és szerkezeti képlete.  

Egyszerű ionok képződése  

A nemesgáz-elektronszerkezet elérése 

elektronok leadásával, illetve felvételével: 

kation, illetve anion képződése. Ionos 

kötés. Ionos vegyületek képletének 

jelentése.   

Tudja, hogy az atom külső elektronjainak fontos 

szerep jut a molekula- és ionképzés során.   

Érti egyszerű molekulák kialakulását (H2 Cl2 O2 

N2 H2O HCl CH4 NH3 CO2)   

Érti az egyszerű ionok kialakulását (Na+, K+, 

Mg2+, Ca2+, Al3+, Cl-, O2-), következtet az egy 

oszlopban található elemekből képződő ionok 

képletére. Érti az ionvegyületek képletének 

megállapítását, az ionarányt.  

Fogalmak  

elemi részecske, proton, elektron, neutron, kémiai részecske, atom, molekula, ion, 

elemmolekula, vegyületmolekula, atommag, elektronburok, rendszám, 

periódusos rendszer, nemesgázszerkezet, kémiai kötés, vegyjel, képlet, 

nemesgázok   

  

NAT témakör  Kémiai reakciók  15 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

A részecskemodell alapján értelmezi az egyszerű kémiai reakciókat. 

Ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének legalapvetőbb feltételeit 

(ütközés, energia). Ismeri a legalapvetőbb kémiai reakciókat pl. égési 

reakciókat, egyesülések, bomlások; savak és bázisok reakcióit; 

fotoszintézist. Ismer sav-bázis indikátorokat. Ismeri a katalizátor, 

korrózió fogalmát. Érti a vas rozsdásodását és a korrózióvédelem 

módjait.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

  

A kémiai reakciók főbb típusainak megkülönböztetése. A köznapi 

életben jelentős kémiai reakciók és energiaviszonyik. A reakciók 

egyenletének leírása szavakkal, képlettel. Egyszerű reakcióegyenletek 

rendezésének elsajátítása. A reakciók összekötése hétköznapi 

fogalmakkal: gyors égés, lassú égés, robbanás, tűzoltás, korrózió, 

megfordítható folyamat, sav, lúg. Az ismert folyamatok általánosítása 

(pl. égés, mint oxidáció, savak és bázisok közömbösítési reakciói), 

ennek alkalmazása kísérletekben. A biztonságos eszköz- és 



 

vegyszerhasználat elsajátítása. A csoportmunkában való részvétel 

készségének fejlesztése. Az analógiás gondolkodás fejlesztése. 

Alkotás digitális eszközzel  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az anyagmegmaradás törvénye  

A kémiai változások leírása 

szóegyenletekkel, kémiai jelekkel 

(vegyjelekkel, képletekkel). Mennyiségi 

viszonyok figyelembevétele az 

egyenletek két oldalán. Az 

anyagmegmaradás törvénye.  

Kémiai reakciók csoportosítása:  

Anyagok száma szerint: egyesülés és 

bomlás  

Energiaváltozás szerint: exoterm és 

endoterm  

Részecskeátmenet szerint: redoxi- és sav-

bázis reakciók  

Csapadékképződéssel és gázfejlődéssel 

járó kémiai reakciók.  

Az égés tanulmányozása  

Gyors égés, lassú égés; oxidáció, redukció. 

Redoxireakciók  

Az égés, mint oxigénnel történő kémiai 

reakció. Robbanás. Tökéletes égés, nem 

tökéletes égés és feltételei. Rozsdásodás.   

Az oxidáció, mint oxigénfelvétel. A 

redukció, mint oxigénleadás.   

A redukció ipari jelentősége. A CO-

mérgezés és elkerülhetősége, a CO-jelzők 

fontossága.   

Tűzoltás, felelős viselkedés tűz esetén.  

Oldatok kémhatása, savak, lúgok  

Savak és lúgok. Arrhenius-féle sav-bázis 

elmélet. A pH-skála. A pH, mint a 

savasság és lúgosság mértékét kifejező 

számérték. Indikátorok.   

Kísérletek savakkal és lúgokkal 

Közömbösítési reakció, sók képződése  

Közömbösítés fogalma, példák sókra.  

A kémiai reakciók általános sémája  

 nemfémes elem égése (oxidáció, 

redukció) → égéstermék: 

nemfém-oxid → nemfém-oxid 

reakciója vízzel → savoldat 

(savas kémhatás)  

Az anyagmegmaradás törvényének 

tömegméréssel való demonstrálása, pl. színes 

csapadékképződési reakciókban.   

Egyszerű számítási feladatok az 

anyagmegmaradás (tömegmegmaradás) 

felhasználásával.  

Adott kémiai reakciók besorolása a tanult 

szempontok szerint.  

Az egyesülés, bomlás, exoterm és endoterm 

reakciók egyértelmű megkülönböztetése.  

A csapadék fogalma, jelölésé a kémiai reakció 

leírása során.  

Égés, oxidáció, redukció ismerete, ezekkel 

kapcsolatos egyenletek rendezése.  

Kísérletek szabályos és biztonságos 

végrehajtása.   

Pl. faszén égésének vizsgálata. Égéstermékek 

kimutatása. Annak bizonyítása, hogy oxigénben 

gyorsabb az égés.   

Savval tisztított, tisztítatlan és olajos szög vízben 

való rozsdásodásának vizsgálata.   

Az élő szervezetekben végbemenő anyagcsere-

folyamatok során keletkező CO2-gáz kimutatása 

indikátoros meszes vízzel. Víz tetején égő 

benzin eloltása, értelmezése az égés feltételeivel. 

Reakcióegyenletek írásának gyakorlása.  

Savak, lúgok és a sav-bázis reakcióik ismerete, 

ezekkel kapcsolatos egyenletek rendezése.  

Kísérletek szabályos és biztonságos 

végrehajtása. 

Pl. Háztartási anyagok kémhatásának vizsgálata 

többféle indikátor segítségével. Víz, szénsav, 

lúgkő pH-jának meghatározása.  

Különböző töménységű savoldatok és 

lúgoldatok összeöntése indikátor jelenlétében, a 

keletkező oldat kémhatásának és pH-értékének 

vizsgálata.   

Reakcióegyenletek írásának gyakorlása.   

Egyszerű számítási feladatok közömbösítéshez 

szükséges oldatmennyiségekre.  

Az általánosítás képességének fejlesztése 

típusreakciók segítségével.   



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

 fémes elem égése (oxidáció, 

redukció) → égéstermék: fém-

oxid → fém-oxid reakciója vízzel 

→ lúgoldat (lúgos kémhatás)   

 kémiai reakciók sebességének 

változása a hőmérséklettel 

(melegítés, hűtés).  

Foszfor égetése, az égéstermék felfogása és 

vízben oldása, az oldat kémhatásának vizsgálata. 

Kalcium égetése, az égésterméket vízbe 

helyezve az oldat kémhatásának vizsgálata. 

Kémcsőben lévő, indikátort is tartalmazó, kevés 

NaOH-oldathoz sósav adagolása az indikátor 

színének megváltozásáig, oldat bepárlása. 

Szódavíz (szénsavas ásványvíz) és meszes víz 

összeöntése indikátor jelenlétében.  

Fogalmak  

kémiai reakció, reakcióegyenlet, katalizátor, csapadék, gázfejlődés, exoterm 

reakció, endoterm reakció, egyesülés, bomlás, égés, gyors égés, lassú égés, sav, 

bázis, só, savas kémhatás, semleges kémhatás, lúgos kémhatás, közömbösítés, 

pH-érték, indikátor, korrózió, rozsda  

  

NAT témakör  Kémia a természetben  18 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Megérti és példákkal szemlélteti az emberi tevékenység és a 

természeti környezet kölcsönös kapcsolatát kémiai szempontok 

alapján. Ismeri a légkörnek, a kőzetburoknak, a természetes vizeknek 

a legalapvetőbb anyagait. Érti a globális klímaváltozás, a savas esők, 

az ózonréteg károsodásának, valamint a szmognak a kialakulását és 

emberiségre gyakorolt hatását. Ismeri a háztartási hulladék 

felhasználásának és csökkentésének lehetőségeit, különös figyelemmel 

a veszélyes hulladékokra. Lépéseket tesz az energiatakarékosság, 

szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás területén.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

  

A természetben található legfontosabb anyagok jellemzése azok 

kémiai tulajdonságai alapján. Szemléletformálás annak érdekében, 

hogy a tanuló majd felnőttként is képes legyen alkalmazni a 

kémiaórán tanultakat a természeti környezetben előforduló anyagok 

tulajdonságainak értelmezéséhez, illetve az ott tapasztalt jelenségek és 

folyamatok magyarázatához. A levegő- és a vízszennyezés esetében a 

szennyezők forrásainak és hatásainak összekapcsolása, továbbá 

azoknak a módszereknek, illetve attitűdnek az elsajátítása, amelyekkel 

az egyén csökkentheti a szennyezéshez való hozzájárulását.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Hidrogén  

Tulajdonságai. Előfordulása a 

csillagokban.   

 Légköri gázok  

A légkör összetételének ismétlése (N2, O2, 

CO2, H2O, Ar). Tulajdonságaik, légzés, 

fotoszintézis, üvegházhatás, a CO2 

mérgező hatása.   

Levegőszennyezés  

Hidrogén égése, durranógáz-próba. 

Egyszerű tanulókísérletek a levegő 

összetételének vizsgálatára pl. oxigén 

mennyiségének meghatározása a levegőben. 

Annak kísérleti bemutatása, hogy az oxigén 

szükséges feltétele az égésnek.   

Lépcsős kísérlet gyertyasorral, meszesvízbe 

fújni szívószállal a CO2-gáz tulajdonságaira.  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Monitoring rendszerek, határértékek, 

riasztási értékek. Szmog. O3, SO2, NO, 

NO2, CO2, CO, szálló por (PM10). 

Tulajdonságaik. Forrásaik. Megelőzés, 

védekezés. Ózonpajzs. Az ózon, mérgező 

hatása a légkör földfelszíni rétegében. A 

savas esőt okozó szennyezők áttekintése.  

Vizek  

Édesvíz, tengervíz, ivóvíz, esővíz, 

ásványvíz, gyógyvíz, szennyvíz, 

desztillált víz, ioncserélt víz, jég, hó. 

Összetételük, előfordulásuk, 

felhasználhatóságuk. A természetes vizek 

mint élő rendszerek.   

Vízszennyezés  

A Föld vízkészletének terhelése kémiai 

szemmel. A természetes vizeket 

szennyező anyagok (nitrát-, 

foszfátszennyezés, olajszennyezés) és 

hatásuk az élővilágra. A 

szennyvíztisztítás lépései. A közműolló. 

Élővizeink és az ivóvízbázis védelme.   

Ásványok, ércek  
Az ásvány, a kőzet és az érc fogalma. 

Magyarországi hegységképző kőzetek 

főbb ásványai. Mészkő, dolomit, 

szilikátásványok. Barlang- és 

cseppkőképződés. Homok, kvarc. Agyag 

és égetése. Porózus anyagok. Kőszén, 

grafit, gyémánt. Szikes talajok.  

Az esővíz pH-jának meghatározása. Savas eső 

hatásának modellezése mészkő- vagy 

tojáshéjdarabon. Szálló por kinyerése levegőből. 

Információk az elmúlt évtizedek levegővédelmi 

intézkedéseiről.   

Eszmecsere az erős UV-sugárzás hatásairól.  

A légköri gázok és a légszennyezés kémiai 

vonatkozásainak ismerete, megértése, 

környezettudatos szemlélet kialakítása.   

A vizek, ásványok és ércek kémiai 

összetételének áttekintése; a vízszennyezés 

kémiai vonatkozásainak ismerete, megértése, 

környezettudatos szemlélet kialakítása.   

Különböző vizek bepárlása, a bepárlási maradék 

vizsgálata.   

Környezeti katasztrófák kémiai szemmel. 

Ásvány- és kőzetgyűjtemény létrehozása. Ércek 

bemutatása.  

Üzemlátogatás a helyi szennyvíztisztítóban, 

hulladéklerakóban.  

Figyelemfelkeltő plakát készítése a 

környezetvédelem fontosságával kapcsolatban, 

pl. víztakarékosság; tudatos vásárlás; műanyag 

hulladékok; szelektív hulladékgyűjtés; 

újrahasznosítás. 

Kísérletek mészkővel, dolomittal és sziksóval, 

vizes oldataik kémhatása.  

Fogalmak  

üvegházhatás, globális klímaváltozás, ózon, ózonpajzs, ózonlyuk, savas eső, 

szmog, édes víz, sós víz, ásványvíz, ásvány, veszélyes hulladék, szelektív 

hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, fosszilis tüzelőanyag, természetes és 

mesterséges szenek, megújuló energiaforrások  

 

  



 

NAT témakör  Kémia a mindennapokban  
Óraszám 

18 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Felismeri, hogy a természetben található nyersanyagok kémiai 

átalakításával értékes és nélkülözhetetlen anyagokhoz lehet jutni, de 

az ezek előállításához szükséges műveleteknek veszélyei is vannak. 

Érti az előállítási folyamat legfontosabb lépéseit. Ismeri az előállított 

anyagok jellemzőit, felhasználásainak magyarázatát (pl. annak 

megértése, hogy a mész építőipari felhasználása kémiai szempontból 

körfolyamat).   

Ismeri a háztartásokban található anyagok és vegyszerek legfontosabb 

tulajdonságait. Tudja azok kémiai szempontok szerinti, szakszerű 

jellemzését. Ismeri az egyes vegyszerek biztonságos kezelését. Érti a 

háztartási anyagok és vegyszerek szabályos tárolási, begyűjtési 

módjait és ezek gyakorlati alkalmazását. Tud a hétköznapi életben is 

használható számolási feladatokat megoldani. Tud példát mondani 

kőolajtermékekre.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Tisztában van azzal, hogy az életfolyamatainkhoz szükséges anyagok 

a zsírok, fehérjék, szénhidrátok, ásványi sók, és vitaminok. Tud 

érvelni a változatos táplálkozás és az egészséges életmód mellett. 

Képes a kemikáliák címkéjén feltüntetett használati útmutató 

értelmezésére, felelősségteljes használatára. Tudja, hogy az 

ásványokból, kőzetekből építőanyagokat (pl. meszet, betont, üveget) 

és fémeket (pl. vasat, alumíniumot) gyártanak. Ismeri a kőolaj 

feldolgozásának módját, fő alkotóit és tudja, hogy ezekből számos 

termék készül.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A vegyész és a vegyészmérnök munkája az 

iparban, a vegyipari termékek jelenléte 

mindennapjainkban. A vegyipar és a kémiai 

kutatás modern, környezetbarát 

irányvonalai.   

Vas- és acélgyártás  

A vas és ötvözeteinek tulajdonságai. A vas- 

és acélgyártás folyamata röviden. A 

vashulladék szerepe.   

Alumíniumgyártás  

A folyamat legfontosabb lépései. A folyamat 

energiaköltsége és környezetterhelése. 

Újrahasznosítás. Az alumínium 

tulajdonságai.   

Üvegipar  
Homok, üveg. Az üveg tulajdonságai. 

Újrahasznosítás.   

Papírgyártás  

A folyamat néhány lépése. Fajlagos faigény. 

Újrahasznosítás.   

A tágabban értelmezett vegyipar főbb 

ágainak, legfontosabb termékeinek és 

folyamatainak ismerete, megértése, 

környezettudatos szemlélet kialakítása.   

Kisfilm a vas- és acélgyártásról.   

Alumínium oxidációja a védőréteg leoldása 

után.   

Információk   

az amorf szerkezetről és a hazai 

üveggyártásról   

a különféle felhasználási célú papírok 

előállításának környezetterhelő hatásáról  

a műanyagok szerkezetének hasonlóságáról, 

mint egységekből felépülő óriásmolekulákról  

a műanyagipar nyersanyagairól.   

Az energiaforrások áttekintése a kémia 

szempontjából, környezettudatos szemlélet 

kialakítása.   

A kémiai szintézisek szerepe az 

üzemanyagok előállításánál.   



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Műanyagipar  

A műanyagipar és hazai szerepe. Műanyagok. 

Közös tulajdonságaik.   

Energiaforrások kémiai szemmel  

Felosztásuk: fosszilis, megújuló, nukleáris; 

előnyeik és hátrányaik. Becsült készletek.  

Csoportosításuk a felhasználás szerint. 

Alternatív energiaforrások.   

Fosszilis energiaforrások  

Szénhidrogének: metán, benzin, gázolaj. 

Kőolaj-finomítás. A legfontosabb frakciók 

felhasználása. Kőszenek fajtái, széntartalmuk, 

fűtőértékük, koruk. Égéstermékeik. Az 

égéstermékek környezeti terhelésének 

csökkentése: porleválasztás, további oxidáció. 

Szabályozott égés, Lambda-szonda, 

katalizátor.   

Biomassza  

Megújuló energiaforrások. A biomassza fő 

típusai energetikai szempontból. 

Összetételük, égéstermékeik. Elgázosítás, 

folyékony tüzelőanyag gyártása. A 

biomassza, mint ipari alapanyag a fosszilis 

források helyettesítésére.  

Mész  

A mészalapú építkezés körfolyamata: 

mészégetés, mészoltás, karbonátosodás. A 

vegyületek tulajdonságai. Balesetvédelem.   

Gipsz és cement  

Kalcium-szulfát. Kristályvíz. Kristályos 

gipsz, égetett gipsz. Az égetett gipsz 

(modellgipsz) vízfelvétele, kötése. 

Cementalapú kötőanyagok, kötési idő, 

nedvesen tartás.  

Savak, lúgok és sók biztonságos használata  

Használatuk a háztartásban (veszélyességi 

jelek). Ajánlott védőfelszerelések. Maró 

anyagok.   

Savak  

Háztartási sósav. Akkumulátorsav. Ecet. 

Vízkőoldók: a mészkövet és a márványt 

károsítják.   

Lúgok  

Erős lúgok: zsíroldók, lefolyótisztítók. Erős 

és gyenge lúgokat tartalmazó tisztítószerek.   

Sók  

Konyhasó. Tulajdonságai.  

Felhasználása. Szódabikarbóna. 

Tulajdonságai. Felhasználása. A sütőpor 

Információk a hazai olajfinomításról és a 

megújuló energiaforrások magyarországi 

fölhasználásáról.  

Információk a mész-, a gipsz- és a 

cementalapú építkezés során zajló kémiai 

reakciók szerepéről.   

A főbb lépések bemutatása, pl. a keletkező 

CO2-gáz kimutatása meszes vízzel, mészoltás 

kisebb mennyiségben. Információk a régi 

mészégetésről.  

A háztartásban előforduló savak, lúgok és 

sók, valamint biztonságos használatuk 

módjainak elsajátítása  

Pl. kénsavas ruhadarab szárítása, majd a 

szövet roncsolódása nedvességre.  

Információk az élelmiszerekben használt 

gyenge savakról.   

Annak bizonyítása, hogy a tömény lúg és az 

étolaj reakciója során a zsíroldékony étolaj 

vízoldékonnyá alakul.   

Információk táplálékaink sótartalmáról és a 

túlzott sófogyasztás vérnyomásra gyakorolt 

hatásáról. Sütőpor és szódabikarbóna 

reakciója vízzel és ecettel.   

Információk a szódabikarbónával való 

gyomorsav-megkötésről.  

A háztatásban előforduló fertőtlenítő- és 

mosószerek, valamint biztonságos 

használatuk módjainak elsajátítása. A 

csomagolóanyagok áttekintése, a 

hulladékkezelés szempontjából is, 

környezettudatos szemlélet kialakítása.   

H2O2 bomlása, O2-gáz fejlődése. Információk 

a háztartási vegyszerek összetételéről. 

Semmelweis Ignác tudománytörténeti 

szerepe.   

Vízlágyítók és adagolásuk különbsége 

mosógép és mosogatógép esetében.   

Információk a  foszfátos és foszfátmentes 

mosópor környezetkémiai vonatkozásairól.   

Alumínium oldása savban és lúgban.    

Műanyag égetése elrettentésként.   

A háztartásban előforduló kémiai jellegű 

számítások elvégzési módjának elsajátítása.   

Réz és tömény salétromsav reakciója. 

A rézgálic színe, számítási feladatok permetlé 

készítésére és műtrágya adagolására. 

Információk a valós műtrágyaigényről.   



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

összetétele: szódabikarbóna és sav keveréke, 

CO2-gáz keletkezése.  

Fertőtlenítő- és fehérítőszerek  

Hidrogén-peroxid. Hypo. Klórmész. 

Tulajdonságaik. A hypo (vagy klórmész) + 

sósav reakciójából mérgező Cl2-gáz 

keletkezik. A klórgáz tulajdonságai. A 

vízkőoldó és a klórtartalmú fehérítők, illetve 

fertőtlenítőszerek együttes használatának 

tilalma.   

Mosószerek, szappanok, a vizek keménysége  

Mosószerek és szappanok, mint kettős 

oldékonyságú részecskék. A szappanok, 

mosószerek mosóhatásának változása a 

vízkeménységtől függően. A víz keménységét 

okozó vegyületek. A vízlágyítás módjai, 

csapadékképzés, ioncsere.  

Csomagolóanyagok és hulladékok kezelése  
A csomagolóanyagok áttekintése. Az üveg és 

a papír, mint újrahasznosítható 

csomagolóanyag. Alufólia, aludoboz. Az 

előállítás energiaigénye. Műanyagok jelölése 

a termékeken. Élettartamuk.  

Réz és nemesfémek  

A félnemesfémek és nemesfémek. A réz 

(vörösréz) és ötvözetei (sárgaréz, bronz). 

Tulajdonságaik. Tudománytörténeti 

érdekességek. Az ezüst és az arany ún. 

tisztaságának jelölése. Választóvíz, 

királyvíz.   

Permetezés, műtrágyák  

Réz-szulfát mint növényvédő szer. Szerves 

növényvédő szerek. Adagolás, lebomlás, 

várakozási idő. Óvintézkedések 

permetezéskor. A növények tápanyagigénye. 

Műtrágyák N-, P-, K-tartalma, 

vízoldékonysága, ennek veszélyei.   

Az energia kémiai tárolása  

Energia tárolása kémiai (oxidáció-redukció) 

reakciókkal. Szárazelemek, akkumulátorok. 

Mérgező fémsók, vegyületek begyűjtése.  

Információk a háztartásban használt 

szárazelemekről és akkumulátorokról. A 

közvetlen áramtermelés lehetősége 

tüzelőanyag-cellában: H2 oxidációja.  

Fogalmak  

Vízkőoldás; zsíroldó, fertőtlenítő- és fehérítőszer, mosószer, szappan, 

vízkeménység, vízlágyítás, csomagolóanyag, műanyag, nemesfém, érc, 

permetezőszer, műtrágya, várakozási idő, adagolás, szárazelem, 

akkumulátor. Vas- és acélötvözet, alumínium, üveg, papír, energia, fosszilis 

energia, földgáz, kőolaj, szén, biomassza, mész, körfolyamat, kristályvíz.  



 

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. 
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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. 

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. 

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. 

Az atomok közötti kötés erősségének és 

számának becslése egyszerűbb, egyértelmű 

példákon a periódusos rendszer 

használatával.  

Molekulák és összetett ionok 

térszerkezetének és polaritásának 

értelmezése, magyarázata. 
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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 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. 
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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 
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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. 
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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. 
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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   

7. évfolyam  1  36  

8. évfolyam  2  72  

9. évfolyam 2  72  

10. évfolyam 2  72  

7. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

36 óra  

Tájékozódás a földrajzi térben  2 óra  

Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza  2 óra  

A földrajzi övezetesség rendszere  10 óra  

Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa  5 óra  

Az Európán kívüli kontinensek földrajza: Afrika (5 óra), Ausztrália és 

Óceánia (2 óra), Sarkvidékek és a Világtenger (2 óra), Amerika (8 óra)  
17 óra  

 

NAT témakör  Tájékozódás a földrajzi térben 2 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Használja a földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és 

digitális eszközöket  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

  

Tájékozódik különböző típusú és tartalmú térképeken, biztonsággal 

leolvassa azok információtartalmát, a térképen elhelyez földrajzi 

elemeket;   

Gyakorlati feladatokat (pl. távolság- és helymeghatározás, 

utazástervezés) old meg nyomtatott és digitális térkép segítségével;  

El tud készíteni egyszerű térképvázlatokat, útvonalterveket;  

Azonosítja a jelenségek időbeli jellemzőit.   

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A különböző léptékű, típusú és tartalmú térképek használatával, elemzésével és 

összehasonlításával a rendszerben és összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A terepi tájékozódási, valamint a térképalapú távolság- és helymeghatározási feladatok 

megoldása kapcsán a matematikai és logikai gondolkodás fejlesztése  

Hagyományos és digitális térképen történő távolság- és helymeghatározás segítségével a 

térbeli tájékozódás és a logikai gondolkodás fejlesztése  

Különböző időpontban készült űr- vagy légifelvételek és térképek párhuzamos használatával 

a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése  

Gyakorlati feladatok megoldása (pl. távolság- és helymeghatározás, utazástervezés) terepen, 

valamint nyomtatott és digitális térképek és online felületek segítségével  

Különböző típusú és tartalmú térképek tudatos használata a tanuláshoz  

A földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és egyes digitális eszközök 

ismerete  

A különböző léptékű, típusú és tartalmú térképek, műholdképek, légifelvételek 

sajátosságainak felismerése, a mindennapi életben való felhasználásuk lehetőségeinek 

ismerete  

Különböző időpontban készült űr- vagy légifelvételek és térképek párhuzamos használatával 

földrajzi megfigyelések elvégzése, problémák megoldása  

A térkép fogalma és jelrendszere  

A hagyományos és digitális térképek fajtái  

Távérzékelés és földrajzi alkalmazásai (műholdképek, légifelvételek)  

A földrajzi helymeghatározás módszerei  

Használja a földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és digitális eszközöket   

Fogalmak  
földrajzi fokhálózat, keresőhálózat, fő- és mellékvilágtájak, méretarány, 

vonalas aránymérték, szintvonal  

 

NAT témakör  Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 2 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Bemutatja és értékeli lakókörnyezetének földrajzi jellemzőit, ismeri 

annak természeti és társadalmi erőforrásait;  

Szűkebb és tágabb környezetében földrajzi eredetű problémákat 

azonosít, magyarázza kialakulásuk okait.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-

gazdasági értékeinek megismerése és megőrzése iránt;   

Összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú 

megközelítéssel vizsgál pl. hazai nagytájakat, tájakat, régiókat, 

településeket;   

Javaslatot fogalmaz meg lakókörnyezete jövőbeli, környezeti 

szempontokat szem előtt tartó, fenntartható fejlesztésére;  

Érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a 

környezettudatos döntések fontossága mellett.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A tanuló szűkebb lakókörnyezetének társadalmi és gazdasági problémáinak felismerésével 

és ezekre vonatkozó megoldási javaslatok elkészítésével a döntési képesség, valamint a 

szociális és vállalkozói kompetenciák fejlesztése  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az adott terület komplex földrajzi elemzése során a rendszerben és összefüggésekben való 

gondolkodás fejlesztése  

A lakóhely jelenét, illetve annak jövőbeli fejlődését segítő és nehezítő természet- és 

társadalomföldrajzi folyamatok felismerése, valamint feldolgozása eredményeként a 

fenntartható fejlődés és környezettudatosság fejlesztése  

A lakókörnyezet környezeti problémáinak bemutatása  

Véleményalkotás a lakóhely jelenét, illetve annak jövőbeli fejlődését segítő és nehezítő 

természet- és társadalomföldrajzi folyamatokról  

Nyitottság a lakóhellyel és annak környezetével kapcsolatos információk megismerése iránt, 

információk gyűjtése írott és elektronikus forrásokból, azok értelmezése és rendszerezése  

A földrajzi tudás alkalmazása a mindennapi életben a következmények tudatában meghozott 

környezettudatos döntésekben  

A szűkebb lakókörnyezet (település és környezete) földrajzi helyzetének, természeti és 

kulturális értékeinek bemutatása  

A lakókörnyezet földrajzi jellemzőiből fakadó előnyeinek és hátrányainak mérlegelése, a 

lakókörnyezet környezettudatos és fenntartható fejlesztése  

Fogalmak  kulturális érték, természeti érték  

 

NAT témakör  A földrajzi övezetesség rendszere 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Bemutatja a földrajzi övezetesség rendszerét, ismerteti az övezetek, 

övek kialakulásának okait és elhelyezkedésének térbeli jellemzőit; 

Összehasonlítja az egyes övezetek, övek főbb jellemzőit, 

törvényszerűségeket fogalmaz meg velük összefüggésben  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Példákat nevez meg a természeti adottságok gazdálkodást, életvitelt 

befolyásoló szerepére;   

Helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti 

hasonlóságokat, összefüggéseket felismer;  

Példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb 

környezetre kiterjedő következményeit, ok-okozati összefüggéseket 

fogalmaz meg;  

Ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és 

lehetőségeit a földrajzi, környezeti eredetű problémák mérséklésében, 

megoldásában;  

Az egyes térségek kapcsán földrajzi és környezeti veszélyeket és 

problémákat fogalmaz meg, valamint reflektál azokra;  

A környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos 

álláspontját logikus érvekkel támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a 

környezeti problémák mérséklésére  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A földrajzi övezetesség (vízszintes, függőleges) elrendeződésének megismerésével a 

rendszerben történő gondolkodás fejlesztése  

Az egyes övezetek, övek főbb természeti jellemzőinek megismerésével és rendszerezésével 

az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Környezettudatosság fejlesztése az egyes övezeteket, öveket érintő környezeti problémák 

megismertetésével  

A vízszintes és függőleges övezetesség összefüggéseinek bemutatásával a 

természettudományos szemlélet fejlesztése  

A kontinensekről, tipikus tájakról tanult regionális földrajzi ismeretek és a földrajzi 

övezetesség során tanult ismeretek szintézise  

Az összefüggésekben történő földrajzi gondolkodás fejlesztése a földrajzi helyzet, a 

természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti kölcsönhatás 

bemutatásával  

Az időjárás és az éghajlat kapcsolatának értelmezése   

Az egyedi földrajzi jellemzők alapján az egyes földrajzi övezetek, övek tipikus tájainak 

felismerése  

A földrajzi övezetesség rendszerének kialakulása  

A forró, a mérsékelt és a hideg övezet törvényszerűségei és jellemzői  

A függőleges övezetesség kialakulásának összefüggései  

Fogalmak  

éghajlat, éghajlati diagram, fenntarthatóság, forró övezet és övei, 
függőleges övezetesség, hideg övezet és övei, környezetkárosítás, 
mérsékelt övezet és övei, tipikus táj  

 

NAT témakör  Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 5 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek 

leírására alkalmazott mutatókat;  

Népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket 

fogalmaz meg, következtetéseket von le;   

Értelmezi a mindennapi életben jelen lévő pénzügyi tevékenységeket, 

szolgáltatásokat;   

Megnevezi a vállalkozás működését befolyásoló tényezőket  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Példákat sorol a globalizáció mindennapi életünket befolyásoló 

folyamataira;   

Érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a 

környezettudatos döntések fontossága mellett;  

Életkori sajátosságainak megfelelő helyzetekben alkalmazza pénzügyi 

ismereteit (pl. egyszerű költségvetés készítése, valutaváltás, 

diákvállalkozás tervezése);   

Foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le 

belőlük  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Adatok gyűjtése és értelmezése, különféle szemléletes formában történő megjelenítése a 

pénz és a munka világához kapcsolódóan   

A felelős döntéshozatal, a következményekért vállalt felelősség az életkori sajátosságoknak 

megfelelő pénzügyi döntések meghozatalában. A pénzügyi, gazdasági tények és az egyéni 

vélemények közötti különbség felismerése    



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A hitelfelvétel és a fejlődés, illetve az eladósodás kapcsolatának megértése; a döntést és az 

értelmes kockázatvállalást befolyásoló érvek megfogalmazása egy esetleges hitelfelvétellel 

kapcsolatban  

Foglalkoztatási adatok értelmezése és elemzése, következtetések levonása; mindennapi 

életből vett példák alapján annak felismerése, hogy a munka világa folyamatosan változik  

A fogyasztóvédelem szerepének, az egyszerű bolti vásárlással összefüggő fogyasztói jogok 

fontosságának felismerése mindennapi élethelyzetekben  

Az energiahatékony, energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás és 

életvitel szemléletének megismerésével a környezettudatos állampolgári magatartás 

megalapozása  

A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével, a 

tanuló saját életében is alkalmazható egyszerű költségvetés készítésével a problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése  

Pénzügyi költségtervek készítése, egyszerű pénzügyhöz kapcsolódó logikai és számítási 

feladatok megoldása során a matematikai eszköztudás alkalmazása  

A globalizációval, a munkavállalással, a személyes pénzügyi döntésekkel kapcsolatos 

témák, illetve különböző forrásokból gyűjtött pénzügyi adatok feldolgozása során a 

véleményalkotás és vitakészség fejlesztése  

Az élethelyzetekből vett példák, helyzetgyakorlatok során a döntési képesség fejlesztése; a 

tényeken alapuló véleményformálás képességének támogatása  

A helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti hasonlóságok, 

összefüggések felismerése  

A piacgazdaság működésének alapvető földrajzi vonatkozásai  

A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepe, valutaváltás  

Hitelfelvétel, a kockázatvállalás és a fejlődés, illetve az eladósodás összefüggései  

A globalizáció és a mindennapi élet kapcsolata, a globalizáció és a globális problémák 

kialakulásának összefüggései  

A fenntarthatóságot szem előtt tartó fogyasztói magatartás jellemzői  

A munka világának résztvevői és jellemzőik  

Fogalmak  
családi költségvetés, eladósodás, globalizáció, hitel, munkanélküli, 

munkavállaló, pénz, tőzsde, valuta, valutaváltás, világtermék  

 

NAT témakör  Az Európán kívüli kontinensek földrajza 17 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó 

jelentőségű országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, 

ott előállított termékeket, szolgáltatásokat;  

Probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az 

Európán kívüli kontinensek tipikus tájait, településeit, térségeit;   

Bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli 

különbségek kialakulásának okait és következményeit.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek 

leírására alkalmazott mutatókat;  

Népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket 

fogalmaz meg, következtetéseket von le;  



 

Foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le 

belőlük;  

Híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;   

Nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának 

megismerése iránt;  

Példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb 

környezetre kiterjedő következményeit, megnevezi és ok-okozati 

összefüggéseiben bemutatja a globálissá váló környezeti problémákat;  

A környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos 

álláspontját logikus érvekkel támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a 

környezeti problémák mérséklésére.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A kontinensek főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és térségeinek 

megismerésével és elemzésével a világtér-szemlélet fejlesztése  

A földrajzi tényezők életmódot, gazdálkodást meghatározó szerepének bemutatása  

A gazdasági fejlettség területi különbségeinek, annak okainak, illetve társadalmi és 

környezeti következményeinek feltárása  

Összefüggések felismerése példákon keresztül a társadalmi-gazdasági jellemzők és a 

természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági folyamatok 

kapcsolataiban   

Tájékozódás az ábrázolt térben, a térbeli viszonyok felismerése térkép segítségével  

A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé válásának 

igazolása példák alapján   

Az országok közötti különböző típusú együttműködések (környezeti, gazdasági stb.) 

szükségességének igazolása példák alapján   

Tipikus tájak, települések, térségek több szempont szerinti logikus bemutatása   

A problémamegoldó és az értékelő gondolkodás fejlesztése Afrika, Amerika társadalmi 

jellemzőinek, ellentmondásainak példáján  

Az analógiás gondolkodás fejlesztése a tipikus tájak elemzésének példáján  

A sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítási képességének 

fejlesztése Afrika, Amerika társadalmi és gazdasági jellemzői példáján  

A személyes és társas kompetenciák fejlesztése a különböző tanulási stratégiák 

alkalmazásával  

A véleményalkotás és vitakészség fejlesztése a kontinensek kulturális sokszínűségének 

jellemzői alapján  

A környezettudatosság fejlesztése az elsivatagosodás, a világtengert veszélyeztető 

folyamatok, az árvizek, a trópusi esőerdők irtásának és egyéb környezetszennyező 

tevékenységek példáján  

Afrika társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi jellemzők és 

problémák (elsivatagosodás, éhínség, aszály); Afrika társadalmi és gazdasági fejlődésének 

problémái, élet és gazdálkodás a tipikus tájakon; afrikai példák a természeti tényezők és a 

gazdasági, társadalmi viszonyok közötti kapcsolatokra  

Ausztrália és Óceánia természeti, társadalmi és gazdasági jellemzői és problémái  

A sarkvidékek és a világtenger jellemzői és problémái, a sarkvidékeket és a világtengert 

veszélyeztető folyamatok  

Amerika társadalmi és gazdasági fejlődésének természeti és társadalmi-gazdasági tényezői, 

jellemzői és problémái, élet az óriásvárosokban; az Amerikai Egyesült Államok gazdasági 

fejlődése és világgazdasági szerepe, az amerikai kultúra a mindennapokban; Latin-Amerika 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

társadalmi és gazdasági fejlődésének jellemzői és problémái, a környezet állapotát 

veszélyeztető folyamatok  

Fogalmak  

éhségövezet, eladósodás, élelmezési válság, elsivatagosodás, 

emberfajták, fenntarthatóság, gazdasági szerkezet, globalizáció, 

népességrobbanás, népességtömörülés, nyomornegyed, őslakos, 

perifériatérség, rezervátum, termelési módok (farmgazdaság, 

monokultúra, nagybirtok, nomád pásztorkodás, oázisgazdálkodás, 

parasztgazdaság, teraszos művelés, ültetvényes gazdálkodás, vándorló 

[nomád] állattenyésztés, vegyes gazdálkodás), tömegturizmus, 

túlhalászás, túllegeltetés, városfejlődés (városodás, városiasodás), 

világvallások, világgazdasági hatalom (centrumtérség)  

Topográfiai ismeretek:  

 Afrika  

Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokrendszer, Atlasz, Kelet-afrikai-

magasföld, Kilimandzsáró (Kilimandzsáró-csoport), Kongó-medence, 

Madagaszkár, Szahara, Teleki-vulkán; Száhel (öv)  

Vízrajz: Csád-tó, Guineai-öböl, Kongó, Nílus, Szuezi-csatorna, 

Tanganyika-tó, Viktória-tó, Vörös-tenger  

Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria  

Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó  

Amerika  

A földrész részei: Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika  

Tájak: Alaszka, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache-

hegység (Appalache), Brazil-felföld, Floridai-félsziget (Florida), 

Grönland, Guyanai-hegyvidék, Hawaii-szigetek, Kaliforniai-félsziget, 

Kordillerák, Labrador-félsziget (Labrador), Mexikói-fennsík, 

Mississippi-alföld, Mount St. Helens, Paraná-alföld, préri, Sziklás-

hegység, Szilícium-völgy  

Vízrajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-tenger, Mexikói-öböl, 

Mississippi, Nagy-tavak, Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szt. Lőrinc-

folyó  

Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, 

Mexikó  

Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, 

Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de 

Janeiro, San Francisco, Washington DC  

Ausztrália és Óceánia  

Tájak: Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, 

Nagy-Vízválasztó-hegység, Új-Guinea  

Országok: Ausztrália, Új-Zéland  

Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington  

  



 

 

8. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

72 óra  

Az Európán kívüli kontinensek földrajza: Ázsia  12 óra  

Európa földrajza  24 óra  

A Kárpát-medence térsége  10 óra  

Magyarország földrajza  26 óra  

 

NAT témakör  Az Európán kívüli kontinensek földrajza: Ázsia 12 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó 

jelentőségű országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, 

ott előállított termékeket, szolgáltatásokat;  

Probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az 

Európán kívüli kontinensek tipikus tájait, településeit, térségeit;   

Bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli 

különbségek kialakulásának okait és következményeit.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek 

leírására alkalmazott mutatókat;  

Népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket 

fogalmaz meg, következtetéseket von le;  

Foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le 

belőlük;  

Híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;   

Nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának 

megismerése iránt;  

Példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb 

környezetre kiterjedő következményeit, megnevezi és ok-okozati 

összefüggéseiben bemutatja a globálissá váló környezeti problémákat;  

A környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos 

álláspontját logikus érvekkel támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a 

környezeti problémák mérséklésére.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A kontinens főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és térségeinek 

megismerésével és elemzésével a világtér-szemlélet fejlesztése  

A földrajzi tényezők életmódot, gazdálkodást meghatározó szerepének bemutatása  

A gazdasági fejlettség területi különbségeinek, annak okainak, illetve társadalmi és 

környezeti következményeinek feltárása  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Összefüggések felismerése példákon keresztül a társadalmi-gazdasági jellemzők és a 

természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági folyamatok 

kapcsolataiban   

Tájékozódás az ábrázolt térben, a térbeli viszonyok felismerése térkép segítségével  

A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé válásának 

igazolása példák alapján   

Az országok közötti különböző típusú együttműködések (környezeti, gazdasági stb.) 

szükségességének igazolása példák alapján   

Tipikus tájak, települések, térségek több szempont szerinti logikus bemutatása   

Ázsia társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi folyamatok és 

természeti veszélyek (árvizek, földrengések, tájfunok, tengerszint emelkedése);   

Ázsia társadalmi és gazdasági fejlődésének jellemzői és problémái, a környezet állapotát 

veszélyeztető folyamatok;   

kulturális sokszínűség Ázsiában;   

Japán, illetve a világgazdaság kelet- és délkelet-ázsiai szereplőinek társadalmi és gazdasági 

fejlődése,  

Kína társadalmi és gazdasági fejlődésének folyamatai és problémái (népesedési problémák, 

a környezet állapotát veszélyeztető folyamatok;   

India társadalmi és gazdasági fejlődésének folyamatai és problémái (népesedési problémák, 

kétarcúság), a környezet állapotát veszélyeztető folyamatok   

Fogalmak  

Topográfiai fogalmak:  

A földrész meghatározó egységei, jelentős földrajzi helyszínek: Arab-

félsziget, Csomolungma (Mt. Everest), Dekkán-fennsík, Dél-kínai-

hegyvidék, Fudzsi, Fülöp-szigetek, Góbi, Himalája, Indokínai-félsziget, 

Japán-szigetek, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, 

Koreai-félsziget, Közép-szibériai-fennsík, Krakatau, Nyugat-szibériai-

alföld, Szibéria, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Turáni-alföld  

Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Boszporusz, Eufrátesz, Holt-tenger, Indus, 

Jangce, Japán-tenger, Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-tenger, 

Ob, Perzsa-öböl (Perzsa (Arab)-öböl), Sárga-folyó, Tigris  

Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), 

India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, 

Malajzia, Szaúd-Arábia  

Városok: Bagdad, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, Mekka, 

Peking, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, Tokió, 

Újdelhi  

 

NAT témakör  Európa földrajza 24 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó 

jelentőségű országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, 

ott előállított termékeket, szolgáltatásokat;  

Probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az 

Európán kívüli kontinensek tipikus tájait, településeit, térségeit;   

Ismerteti az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőit, példákkal 

igazolja világgazdasági szerepét.  



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek 

leírására alkalmazott mutatókat;  

Népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket 

fogalmaz meg, következtetéseket von le;  

Foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le 

belőlük;  

Bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli 

különbségek kialakulásának okait és következményeit;   

Elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-

gazdasági értékeinek megismerése és megőrzése iránt;   

Ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és 

lehetőségeit a földrajzi, környezeti eredetű problémák mérséklésében, 

megoldásában;  

Híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;   

Reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik;   

Nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának 

megismerése iránt.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Európa főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és térségeinek 

megismerésével és elemzésével a térszemlélet fejlesztése  

A problémamegoldó gondolkodás, valamint a rendszerben és összefüggésekben történő 

gondolkodás fejlesztése az Európát jellemző nemzetközi szintű munkamegosztás és 

fejlettségbeli különbségek okainak és következményeinek, jellemző társadalmi-gazdasági 

folyamatainak elemzése során  

Egyes országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése által a szociális 

kompetenciák fejlesztése  

Európa térségeinek természeti-környezeti, valamint társadalmi-gazdasági jellemzőinek és 

folyamatainak komplex, problémacentrikus látásmóddal történő feldolgozása során a 

fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének fejlesztése  

A témába vágó aktualitásokra, híradásokban közölt regionális földrajzi információkra 

történő reflektálással a felelős önálló véleményformálás fejlesztése  

Európa főbb országainak, országcsoportjainak, meghatározó jelentőségű társadalmi-

gazdasági folyamatainak megnevezése  

Az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőinek ismertetése, világgazdasági szerepének 

igazolása példákkal  

Tipikus európai tájak, települések, térségek jellemzése, komplex és problémacentrikus 

vizsgálata  

Az Európai Unió és Európa jövője a fenntartható fejlődés jegyében  

Európa sokszínű kulturális öröksége és jövője  

Fogalmak  

agglomeráció, deltatorkolat, elöregedő társadalom, Európai Unió, fjord, 

gazdasági szerkezetváltás, gleccser, jégkorszak, K+F (innováció), 

karsztvidék, „kék banán”, munkanélküliség, „napfényövezet”, tagolatlan 

part, tagolt part, tölcsértorkolat, vendégmunkás  

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK  

A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-

Közép-Európa, Közép-Európa, Nyugat-Európa;  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Egyéb földrajzi helyszínek:  Alpok,  Appenninek,  Appennini-félsziget, 

Azori-szigetek, Balkán-félsziget, Balkán-hegység, Brit-szigetek, Cseh-

medence, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység, Duna-delta, Etna, Finn-

tóvidék, Francia-középhegység, Genfi-tó, Germán-alföld, Holland-

mélyföld, Izland, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta, Lengyel-alföld, 

Lengyel-középhegység, Londoni-medence, Mont Blanc, Morva-

medence, Német-középhegység, Párizsi-medence, Pennine-hegység 

(Pennine), Pireneusi (Ibériai)-félsziget, Pireneusok,  Skandináv-félsziget, 

Skandináv-hegység, Szicília, Szilézia, Urál, Vezúv;   

Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Boden-tó, Dnyeper, Duna, Duna–

Majna–Rajna vízi út, Ebro, Elba, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-

tenger, La Manche, Ladoga-tó, Odera, Olt, Pó, Rajna, Rhône, Szajna, 

Száva, Temze, Vág, Visztula, Volga  

Európa országai, jelentős gazdasági és kulturális központjai  

 

NAT témakör  A Kárpát-medence térsége 10 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-

medence térségének természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, 

illetve bemutatja a természeti és társadalmi adottságok szerepének, 

jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség különbségeit;  

Példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb 

környezetre kiterjedő következményeit, megnevezi és ok-okozati 

összefüggéseiben bemutatja a globálissá váló környezeti problémákat  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

  

Elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-

gazdasági értékeinek megismerése és megőrzése iránt;   

Bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és a fejlettségbeli 

különbségek kialakulásának okait és következményeit;   

Következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló 

természeti és környezeti veszélyek kialakulásának okaira, várható 

következményeire, térbeli jellemzőire;   

Híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;   

Nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának 

megismerése iránt.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A térszemlélet fejlesztése Magyarország területének a Kárpát-medence egészében való 

földrajzi értelmezésével  

A felelős, tényeken alapuló véleményalkotás képességének támogatása a Kárpát-medence 

térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek kialakulásának példáján  

Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és közvetett 

földrajzi következményeinek felismerésével  

A szociális kompetencia fejlesztése a Kárpát-medence népeinek, országainak 

együttműködésében rejlő lehetőségek és korlátok felismerésével  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A Kárpát-medence és környezete természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásainak 

rendszerezése, értékelése  

Az egyes nagytájak, illetve régiók természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti 

jellemzőinek felismerése és összehasonlítása  

A Kárpát-medence térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek kialakulásához 

vezető okok, összefüggések és következmények értelmezése  

A Kárpát-medence idegenforgalmi adottságainak, az idegenforgalom jelentőségének 

értékelése  

A Kárpát-medence térségében meglévő területi fejlettségbeli különbségek okainak és 

következményeinek feltárása  

A medence mint társadalmi-gazdasági egység  

Medencejelleg és következményei a Kárpát-medencében  

A Kárpát-medence térségének nagytájai  

Természeti erőforrások, táji és kulturális értékek a Kárpát-medence térségében  

Fogalmak  

autonómia, éghajlatváltozás, erdőgazdálkodás, gazdasági átalakulás, 

húzóágazat, idegenforgalom, nemzeti kisebbség, népességvándorlási 

folyamatok, néprajzi csoport, néprajzi táj, tájhasználat, talajpusztulás  

TOPOGRÁFIAI FOGALMAK  

Tájak, történelmi és néprajzi tájnevek: Bécsi-medence, Burgenland 

(Őrvidék), Csallóköz, Délvidék, Déli-Kárpátok, Erdély, Erdélyi-

közép¬hegység, Erdélyi-medence, Északkeleti-Kárpátok, Északnyugati-

Kárpátok, Felvidék, Hargita, Kárpátalja, Kárpát-medence, Keleti-

Kárpátok, Magas-Tátra, Székelyföld, Vajdaság, Vereckei-hágó;  

Városok: Arad, Beregszász, Csíkszereda, Eszék, Kassa, Kolozsvár, 

Marosvásárhely, Munkács, Nagyvárad, Pozsony, Révkomárom, 

Szabadka, Székelyudvarhely, Temesvár, Újvidék, Ungvár  

 

NAT témakör  Magyarország földrajza 26 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-

medence térségének természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, 

illetve bemutatja a természeti és társadalmi adottságok szerepének, 

jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség különbségeit;  

Összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú 

megközelítéssel vizsgál pl. hazai nagytájakat, tájakat, régiókat, 

településeket;   

Ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és 

lehetőségeit a földrajzi, környezeti eredetű problémák mérséklésében, 

megoldásában  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket 

fogalmaz meg, következtetéseket von le;  

Következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló 

természeti és környezeti veszélyek kialakulásának okaira, várható 

következményeire, térbeli jellemzőire;  

Elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-

gazdasági értékeinek megismerése és megőrzése iránt;   

Híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;   



 

Reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Hazánk és a Kárpát-medence tájainak és régióinak feldolgozása során a térszemlélet, 

valamint a hagyományos és digitális térképhasználat fejlesztése  

Egy-egy kis- és középtáj vagy település komplex módon, több szempontú megközelítéssel 

történő vizsgálata során a problémamegoldó, valamint a rendszerben és összefüggésekben 

történő gondolkodás fejlesztése  

A Magyarországgal kapcsolatos földrajzi ismeretek feldolgozása során az önálló és hiteles 

információszerzés, valamint a felelős véleményalkotás fejlesztése  

Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásainak, valamint környezeti 

jellemzőinek Kárpát-medencei kitekintésben történő értelmezésével a Magyarországhoz és a 

magyarsághoz való kötődés elmélyítése  

Véleményalkotás, logikus érvelés és vitában való részvétel képességének fejlesztése 

földrajzi témájú szövegekben bemutatott hazai természeti, környezeti és társadalmi 

jelenségekhez, folyamatokhoz, információkhoz kapcsolódóan  

A szociális és vállalkozói kompetencia fejlesztése Magyarországgal kapcsolatos feladatok 

társakkal együttműködésben való megoldása, tudásmegosztás során  

A kommunikációs és esztétikai kompetenciák fejlesztése Magyarország témakörben 

önállóan készített prezentáció bemutatásával   

Következtetés a Magyarország területén előforduló környezeti és természeti veszélyek 

kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire  

Kárpát-medencei kitekintésben Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági 

erőforrásai, környezeti jellemzői  

Magyarország természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőiből fakadó előnyei és 

hátrányai a fenntartható fejlődés jegyében  

Egy kistáj, középtáj vagy település komplex és problémaközpontú vizsgálata  

Magyarország nemzetközi gazdasági szerepének igazolása példák alapján  

Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzőinek értékelő megközelítése és megoldási-

fejlesztési javaslatok  

Magyarország idegenforgalmi adottságai és a fenntarthatóság jegyében történő jövőbeli 

fejlesztése  

A Magyarország területén előforduló környezeti és természeti veszélyek vizsgálata, továbbá 

a társadalmi-gazdasági jellemzők értékelő megközelítéssel történő feldolgozása során a 

fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének fejlesztése  

Fogalmak  

erőforrás, falu, folyószabályozás, folyó vízjárása, hungarikum, 

kontinentális éghajlat, közigazgatás, medencejelleg, nemzetiség, öregedő 

társadalom, táj, talaj, tanya, természetes szaporodás és fogyás, területi 

fejlettség-különbség, tranzitforgalom, város, világörökség  

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK  

Nagytájak: Alföld, Dunántúli-dombvidék, Dunántúli-középhegység, 

Északi-középhegység, Kisalföld, Alpokalja  

Egyéb földrajzi helyszínek: Aggteleki-karszt, Badacsony, Bakony, 

Balaton-felvidék, Baradla-barlang, Baranyai-dombság, Bodrogköz, 

Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-hegység, Bükk, Bükk-fennsík, 

Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát,  Drávamenti-síkság (Dráva-mellék), 

Duna–Tisza köze, Dunakanyar, Gerecse, Hajdúság, Tokaj-Hegyalja, 

Hortobágy, Írott-kő, Jászság, Kékes, Kiskunság, Körös–Maros köze, 

Kőszegi-hegység, Marcal-medence, Mátra, Mecsek, Mezőföld, Mohácsi-



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

sziget, Móri-árok, Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, Pesti-

síkság, Pilis, Belső-Somogy, Külső-Somogy, Soproni-hegység, 

Szigetköz, Szekszárdi-dombság, Szentendrei-sziget, Tapolcai-medence, 

Tihanyi-félsziget, Tiszántúl, Tolnai-dombság, Velencei-hegység, Vértes, 

Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, Tokaji (Zempléni)-

hegység;  

Vízrajz: Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, 

Kis-Balaton, Körös, Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Szamos, szegedi 

Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó, Velencei-tó, Zagyva, Zala;  

Magyarország nemzeti parkjai, világörökségi helyszínei, régiói, megyéi, 

megyeszékhelyei  

 

  



 

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); 

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  

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  

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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) 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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   

5. évfolyam  1 óra  36 óra  

6. évfolyam  1 óra  36 óra  

7. évfolyam  1 óra  36 óra  

8. évfolyam  1 óra  36 óra  

9. évfolyam 1 óra 36 óra 

10. évfolyam 1 óra 36 óra 

5. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

36 óra  

Zenei reprodukció - éneklés  17 óra  

Zenei reprodukció – generatív (önállóan és/ vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység; ritmusgyakorlat  

4 óra  

Zenei reprodukció – felismerő kottaolvasás; zeneelméleti alapismeretek; 

kottaírás  

3 óra  

Zenei befogadás – befogadói kompetenciák fejlesztése; hallásfejlesztés  3 óra  

Zenei befogadás – zenehallgatás  7 óra  

Összefoglalásra; gyakorlásra; ismétlésre szánt Óraszám  2 óra  

 

NAT témakör  Zenei reprodukció - éneklés 17 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az alsó tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények 

ismerete. Az éneklési és generatív készségek korosztálynak megfelelő 

szintje, és az átélt zenei élmények mennyiségének megfelelő 

befogadói kompetencia.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az énekes anyagból 10 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből 

énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is. 

Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés 

eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, 

formaérzékük és dallami készségük. 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  



 

Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem 

témaköreiből – 5. osztály  

A bundának nincs gallérja; A kapuban a szekér; 

A karádi faluvégen ; Aki dudás; Árpa is van; Az 

ürögi faluvégen, Csínom Palkó, Csínom Jankó ; 

Dudaszó hallatszik ; Erdő, erdő, de magos a 

teteje; Egy kis kertet kerítek ; Erdő, erdő, erdő; 

Érik a szőlő; Esik az eső, ázik a heveder; Hej, 

Dunáról fúj a szél; Hidló végén; Hol jártál az 

éjjel; Hull a szilva; Jaj, de beteg vagyok; Jó 

gazdasszony vagyok én; Kicsi vagyok, nagy az 

eszem; Kitrákotty – mese; Megyen már a 

hajnalcsillag lefelé; Még azt mondják, nem illik; 

Megismerni a kanászt; Összegyűltek, 

összegyűltek; Póda Péter, Póda Pál; R égi 

táncdal, Sej, Nagyabonyban; Száraz tónak 

nedves partján; Úgy tetszik, hogy jó helyen 
vagyunk itt  

Műzenei szemelvények, más népek dalai  

M. Praetorius: Viva la Musica (kánon); J.S. 

Bach: Üdv rád és házad népére; L. van 

Beethoven: A mormotás fiú dala; Johannes 

Brahms: Bölcsődal; Bárdos Lajos: Szép kis 

család; Szőnyi Erzsébet: Postaváró (amerikai 

dallam); A kis lányok (cseh népdal.); Édes 
fülmile (tatár népdal.); Pál, Kata, Péter (francia); 

Áll egy ifjú nyírfa (orosz népdal.)  

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles 

napokra   

Báránkámon csengő szól; Bárcsak régen 

felébredtem volna; Föl, föl vitézek; Haj, ki, 

kisze, haj; Kossuth Lajos azt írta; Pásztorok, 

keljünk fel; Új esztendő; Regős ének, Talalaj, 

talalaj, Tóth Lőrinc  

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és 

új stílusú népdalokból (10 magyar népdal 

éneklése).   

Gregorián zenei szemelvények.   

Magyar történeti énekek: az 1848–49-es 

szabadságharc dalai.   

Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc-Kölcsey 

Ferenc: Himnusz, Egressy Béni-

Vörösmarty Mihály: Szózat éneklése 

fejből.   

Más népek dalai, a műzene tonális és 

funkciós zenei nyelvének megismerését 

segítve.   

Barokk stílusú dalok.   

Többszólamúság: kánonok, könnyű 

reneszánsz.   

A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése, 

kiscsoportos és egyéni előadásmódban, 

törekvés a stílusos éneklésre. 

Fogalmak  
Régi és új stílusú népdal, gregorián ének, trubadúrdal, Himnusz, Szózat, 

kórusmű, társas ének, homofon, polifon szerkesztésmód.   

 

NAT témakör  
Zenei reprodukció – generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység; 

ritmusgyakorlat 

4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és 

ritmus osztinátó. Zenei kérdés-felelet alkotása ritmussal és dallammal. 



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Visszatérő forma és variáció alkotásának fejlesztése. A rögtönzés 

fejlesztése a következő zenei ismeretek felhasználásával: dúr-moll 

dallami fordulatok, pentaton, tizenhatodok, tanult ritmusképletek, 

ritmusértékek, felütés.   

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Ritmus, metrum:   

Kreatív gyakorlatok változatos 

ritmusképletekkel, verssorok ritmizálása, 

osztinátó.   

Szinkópa, nyújtott-, éles ritmus, tizenhatod   

Dallami improvizáció:   

Adott ritmus motívumra dallamvariációk 

pentachordokkal, dúdolással, szolmizálva.   

Zenei forma alkotás:   

Kérdés-felelet játékok funkciós környezetben, 

négyütemes egységekben.   

Zenei forma alkotása visszatérő elemekkel 

(rondó).   

Egyszerű, stilizált tánclépésekből lépéssor 

kombinálása régi korok zenéjéhez.   

Improvizáció pentaton hangkészlettel   

Változatos ritmusképletek használata.   

Dallami és harmóniai rögtönzés, a tanult 

zenei formák alkalmazásával.  

Fogalmak  Dúr, moll, pentaton, ötfokúság, rondó, dallami variáció, szekvencia.   

 

NAT témakör  
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek - kottaírás 
3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel 

megszerzett és egyre gazdagodó ritmikai és metrikai dallami 

ismeretek. A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, 

betűkottáról, hangjegyről és azok hangoztatása tanári, segítséggel, 

csoportosan.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése.   

Előkészítést követően rövid, az énekelt szemelvényeknél könnyebb 

olvasógyakorlatok reprodukciója a felismerő kottaolvasás és a fejlődő 

belső hallás segítségével.  

A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei 

anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak.   

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés 

–tudatosítás – gyakorlás / alkalmazás hármas 

egységében.   

Ritmikai elemek, metrum:   

Új ütemfajták: 6/8, 3/8, felütés, csonka ütem   

Új ütemfajták felismerése  

A tanult harmóniai elemek felismerése és 

használata  

A hangközök felismerése, pontos 

megnevezésük ritmikai elemek 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Dallami és harmónia elemek: r’ és m’ hangok, 

fi, szi.  

Hangközök:   

kis –és nagy szekund, kis – és nagy terc   

Zenei előadásra vonatkozó jelzések:   

Tempójelzések.   

Ütemfajták.  

 Felütés, ritmikai elemek megkülönböztetése és 

egyszerűbb ritmusgyakorlatok során 

reprodukálása.   

megkülönböztetése és egyszerűbb 

ritmusgyakorlatok során reprodukálása  

Fogalmak  

Felütés, csonka ütem, tizenhatod, kis éles és kis nyújtott ritmus, dúr és 

moll   

hangsor, vezető hang, T1, T4, T5, T8, abszolút hangnevek, violin és 

basszuskulcs, tempo giusto, allegro, vivace, leggiero, tranquillo, 

andantino,   

grazuioso, allegretto, piano, forte, fortissimo, moderato, pianissimo.  

 

NAT témakör  
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése – 

hallásfejlesztés 
3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, valamint fejlődő 

formaérzék. Ismeretek hangszerekről.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül, 

az énekléssel és a generatív tevékenységekkel fejlesztett differenciált 

hallási készség és zenei memória által.  

Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, 

megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, 

hangszín, dinamika, formai megoldások).   

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Korábbi tevékenységek folytatása, 

elmélyítése.   

Hangszínhallás és többszólamú hallás készség 

fejlesztése:   

A zeneirodalmi példák befogadását segítő 

kiegészítő ismeretek: a zenei befogadást segítő 

legszükségesebb elméleti ismeretek, lexikális 

adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. 

népszokások, néphagyomány, a szöveg 

jelentése; a komolyzene befogadásához 

kapcsolódva, pl. zenetörténeti ismeretek, 

énekes hangfajok ismerete (szoprán, 
mezzo, alt, tenor, bariton, basszus  

A hangszerek megkülönböztetése és 

azonosítása a következő szempontok 

szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, 

műzenei és népi hangszer (duda, tekerő, 

cimbalom, citera).   

Szemléltetéssel a különböző zenei formák 

felismerése.   



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

zeneszerzői életrajz megfelelő részei, a 

megismert zeneművek műfaja és formája). 

Tájékozottság a szemelvények történeti 

korával, a zeneszerző életével, a művek 

műfajával és formájával kapcsolatban.  

Fogalmak  Hangköz, dallamfordulat, formai egység (rondó forma).   

 

NAT témakör  Zenei befogadás – Zenehallgatás 7 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat 

felismerik.   

Ezeket a zenei folyamatokat figyelemmel tudják kísérni és zenei 

kifejezésekkel is meg tudják nevezni.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből válogatva a 

tanulók érdeklődését erősítve törekvés a zeneirodalom 

remekműveinek megismertetésére.   

Hangverseny-látogatásra nevelés.  

A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A 

zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból 

kiválasztott zeneművek egy részét (min. 10 alkotás) megismerték.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti 

népzenei felvételek meghallgatása, ezek 

művészi szintű adaptációi mai autentikus 

előadóktól.   

Más népek zenéje, világzenei feldolgozások 

nemzetiségeink zenei hagyományainak 

megismerése.   

Reneszánsz kórusdalok, barokk 

szemelvények.   

NAT 2020 - Zenehallgatási anyag – 5. osztály  

Dunántúli ugrós táncok  

Kodály Zoltán: Háry János: Sej, 

Nagyabonyban; Székelyfonó: Kitrákotty mese; 

Karácsonyi pásztortánc: gyermekkar  

Bartók Béla: Magyar képek: Este a 

székelyeknél; Ürögi kanásztánc; Román népi 

táncok: 6., 7. tétel  

Bárdos Lajos: Régi táncdal - vegyeskar  

Zene Mátyás király udvarából  

J. S. Bach: Parasztkantáta: (Mer hahn en neue 

Oberkeet)  

W. A. Mozart: Egy kis éji zene; A- dúr 

zongoraszonáta - III. Török induló  

Liszt Ferenc: Manók tánca  

Korszakba, stílusba való besorolás  

Kodály Zoltán, Bartók Béla műveinek 

felismerése  

A hallgatott reneszánsz, barokk és 

klasszikus és romantikus művek 

felismerése, elemzése  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Johannes Brahms: V. magyar tánc  

Mogyeszt Muszorgszkij: Egy kiállítás képei –

Ódon várkastély; Tüilériák kertje  

Farkas Ferenc: Régi magyar táncok – Lapockás 

tánc, Ugrós  

Ligeti György: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel - 

dalciklus Weöres Sándor verseire  

John Williams: Csillagok háborúja – induló  

Fogalmak  

Gregorián ének, reneszánsz tánc, madrigál, motetta, daljáték, opera, 

menüett, szvit, concerto, versenymű, fúga, rondó, prelúdium, kantáta, 

korál, oratórium.   

 

  



 

6. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

36 óra  

Zenei reprodukció - éneklés  17 óra  

Zenei reprodukció – generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó); 

kreatív tevékenység; ritmusgyakorlat  

4 óra  

Zenei reprodukció – felismerő kottaolvasás; zeneelméleti alapismeretek; 

kottaírás  

3 óra  

Zenei befogadás – befogadói kompetenciák fejlesztése - hallásfejlesztés  3 óra  

Zenei befogadás - zenehallgatás  7 óra  

Összefoglalásra, ismétlésre, gyakorlásra szánt Óraszám  2 óra  

 

NAT témakör  Zenei reprodukció - éneklés 17 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az alsó tagozatban és az ötödik osztályban megismert népzenei és 

műzenei szemelvények ismerete. Az éneklési és generatív készségek 

korosztálynak megfelelő szintje, és az átélt zenei élmények 

mennyiségének megfelelő befogadói kompetencia.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs 

ismétlésével és bővítésével az életkor adta hangi lehetőségek 

figyelembevételével (hangterjedelem: a-e”, törekvés a tiszta 

intonációra). Kifejező és stílusos éneklésre való törekvés kialakítása.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem 

témaköreiből - 6. osztály   

A Vargáék ablakja; De szeretnék páva lenni, 

Dunaparton; Elment a két lány; Este van már; 

A Mátrai Képek dalai: A Vidrócki híres nyája, 

Elmegyek, elmegyek, Madárka, madárka, Sej, a 

tari réten; Nem vagyok én senkinek sem adósa; 

Nézd meg lányom, nézd meg jól; Ősszel érik 
babám; Tavaszi szél; A jó lovas katonának. 

Műzenei szemelvények, más népek dalai 

John Of Fornsete: Nyár-kánon; Te 

álomszuszék, ébredj! – angol kánon; Tinódi 

Lantos Sebestyén: Egri históriának summája; J. 

Haydn: Falusi jókedv; Fa fölött, fa alatt – 

szlovák népdal 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles 

napokra   

Az énekes anyagból 10 dalt és zenei 

szemelvényt emlékezetből énekelnek 

stílusosan és kifejezően csoportban és 

egyénileg is. Törekvés a többszólamú 

éneklésre. 

Magyar történeti énekek: históriás énekek, 

kuruc kori dalok, az 1848-49-es 

szabadságharc dalai.   

Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc-Kölcsey 

Ferenc: Himnusz, Egressy Béni-

Vörösmarty Mihály: Szózat éneklése 

fejből. Más népek dalai, a műzene tonális 

és funkciós zenei nyelvének megismerését 

segítve.   

Zongorakíséretes dalok: bécsi klasszikus 

stílusból. Többszólamúság: kánonok, 

könnyű reneszánsz.   



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Egressy Béni: Szózat; Ki, s ki népei vagytok ; 

A kis Jézus megszületett ; Hayes – Kerényi 

György: Karácsony ünnepén – kánon; A, A, A, 

a farsangi napokban; Azért, hogy én huszár 

vagyok; Örvendetes napunk támadt   

A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése, 

kiscsoportos és egyéni előadásmódban, 

törekvés a stílusos éneklésre. 

Fogalmak  
Régi és új stílusú népdal, históriás ének, kuruc kori dal, Himnusz, Szózat, 

dal, mint műfaj, duett, kórusmű, társas ének.  

 

NAT témakör  
Zenei reprodukció - Generatív (önállóan és/vagy 

Óraszám csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

- ritmusgyakorlat 

4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és 

ritmus osztinátó. Zenei kérdés-felelet alkotása ritmussal és dallammal. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Visszatérő forma és variáció alkotásának fejlesztése. A rögtönzés 

fejlesztése a következő zenei ismeretek felhasználásával: 6/8-os 

metrum, felütés, dúr-moll dallami fordulatok, tercpárhuzam.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Ritmus, metrum:  

Kreatív gyakorlatok változatos 

ritmusképletekkel, verssorok ritmizálása, 

osztinátó.   

6/8, 3/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan 

metrumok váltakozásának megéreztetése 

mozgásos gyakorlatokkal. Egyszerű, stilizált 

tánclépésekből lépéssor kombinálása régi korok 

zenéjéhez.   

Dallami improvizáció:   

Adott ritmus motívumra dallamvariációk 

pentachordokkal, dúdolással, szolmizálva.   

Tercpárhuzamok szerkesztése.  

Zenei forma alkotás:  

Kérdés-felelet játékok funkciós környezetben, 

négy és nyolcütemes egységekben.   

Zenei forma alkotása visszatérő elemekkel 

(rondó, variáció).   

Változatos ritmusképletek használata.   

Dallami és harmóniai rögtönzés, a tanult zenei 

formák alkalmazásával.   

A generatív készségfejlesztés 

eredményeként továbbfejlődött érzetük, 

metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami 

készségük.   

6/8, 3/4 helyes hangsúlyozása  

Adott ritmus motívumra dallamvariációk 

pentachordokkal, dúdolással, 

szolmizálva.   

Zenei forma alkotása:  

Kérdés-felelet játékok funkciós 

környezetben, négy és   

nyolcütemes egységekben.   

Zenei forma alkotása visszatérő elemekkel 

(rondó, variáció).   

Változatos ritmusképletek használata.   

Dallami és harmóniai rögtönzés, a tanult 

zenei formák alkalmazásával.  

Fogalmak  
Hatnyolcad, dúr, moll, tercmenet, zenei periódus, visszatérő forma, rondó, 

dallami variáció.  



 

 

NAT témakör  
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek - kottaírás 
3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az ötödik osztályban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel   

Megszerzett ritmikai, metrikai és dallami ismeretek. A tanult ritmikai   

és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, hangjegyről és   

azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei   

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt   

szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciója a   

felismerő kottaolvasás és a fejlődő belső hallás segítségével.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés 

- tudatosítás - gyakorlás/alkalmazás hármas 

egységében.   

Ritmikai elemek, metrum:   

Új ütemfajták: 6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, 

triola.  

Dallami és harmóniaelemek:   

Dúr és moll hangsorok 1 kereszt1 b 

előjegyzéssel  

Hangközök:  

Kis és nagy szekund, kis és nagy terc.   

Zenei előadásra vonatkozó jelzések:  

Tempójelzések és dinamikai jelek.   

Ütemfajták, felütés, ritmikai elemek 

megkülönböztetése és egyszerűbb 

ritmusgyakorlatok során reprodukálása.  

Ritmikai elemek, metrum:   

új ütemfajták: 6/8, 3/8, felütés, csonka 

ütem, triola.  

Dúr és moll hangsorok 1 kereszt1 b 

előjegyzéssel  

Hangközök:  

Kis és nagy szekund, kis és nagy terc  

Ütemfajták, felütés, ritmikai elemek 

megkülönböztetése és egyszerűbb 

ritmusgyakorlatok során reprodukálása.  

A tanult zenei elemeket felismerik. 

Előkészítés után a tanult zenei anyagnál 

könnyebb gyakorló feladatokat 

szolmizálva olvasnak.   

  

Fogalmak  

6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, altkulcs, triola, kis és nagy szekund, kis   

és nagy terc, abszolút hangnevek (és módosításaik), a hármashangzat,   

dúr és moll akkord, feloldójel, parlando, rubato, legato, staccato.   

 

NAT témakör  
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák 

fejlesztése – hallásfejlesztés 
3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, valamint fejlődő   

formaérzék. Ismeretek hangszerekről.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befogadói   

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül,   

az énekléssel és a generatív tevékenységekkel fejlesztett differenciált   



 

hallási készség és zenei memória által.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Korábbi tevékenységek folytatása, 

elmélyítése.   

Hangszínhallás és többszólamú hallás készség 

fejlesztése:   

Énekes hangfajok ismerete (szoprán, mezzo, 

alt, tenor, bariton, basszus),   

Formaérzék fejlesztése:  

 Visszatéréses kéttagú forma, triós forma, 

rondó forma, variációs forma.   

A zeneirodalmi példák befogadását segítő 

kiegészítő ismeretek:   

A zenei befogadást segítő legszükségesebb 

elméleti ismeretek, lexikális adatok 

(népzenéhez kapcsolódva, pl. népszokások, 

néphagyomány, a szöveg jelentése; a 

komolyzene befogadásához kapcsolódva, pl. 

zenetörténeti ismeretek, zeneszerzői életrajz 

megfelelő részei, a megismert zeneművek 

műfaja és formája).   

A hangszerek megkülönböztetése és 

azonosítása a következőszempontok szerint: 

dallamhangszer, ritmushangszer, műzenei és 

népi hangszer (duda, tekerő, cimbalom, 

citera).   

Szemléltetéssel a különböző zenei formák 

felismerése.   

Tájékozottság a szemelvények történeti 

korával, a zeneszerző életével, a művek 

műfajával és formájával kapcsolatban.  

Énekes hangfajok ismerete (szoprán, 

mezzo, alt, tenor, bariton, basszus),   

Visszatéréses kéttagú forma, triós forma, 

rondó forma, variációs forma.  

Lexikális adatok (népzenéhez 

kapcsolódva, pl. népszokások, 

néphagyomány, a szöveg jelentése.  

Zenetörténeti ismeretek, zeneszerzői 

életrajz megfelelő részei, a megismert 

zeneművek műfaja és formája.  

A hangszerek megkülönböztetése és 

azonosítása a következőszempontok 

szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, 

műzenei és népi hangszer (duda, tekerő, 

cimbalom, citera).   

Szemléltetéssel a különböző zenei formák 

felismerése.   

Tájékozottság a szemelvények történeti 

korával, a zeneszerző életével, a művek 

műfajával és formájával kapcsolatban.  

Képesek egy-egy zenemű tartalmát 

közvetítő kifejezőeszközöket, 

megoldásokat felismerni és megnevezni. 

(tempó, karakter, dallam, hangszín, 

dinamika, formai megoldások).   

  

Fogalmak  
Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma, variációs forma, triós 

forma és rondó forma).  

 

NAT témakör  Zenei befogadás – Zenehallgatás 7 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat 

felismerik. Ezeket a zenei folyamatokat figyelemmel tudják kísérni és 

zenei kifejezésekkel is meg tudják nevezni.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből  

válogatva a tanulók érdeklődését erősítve törekvés a zeneirodalom 

remekműveinek megismertetésére.   

Hangverseny-látogatásra nevelés.  



 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Zenehallgatási anyag – 6. osztály  

Kapuvári verbunk (Magyar népzenei antológia) 

Kodály Zoltán: Lengyel László – gyermekkar; 

Gergely-járás – részlet - Jobb az árpa – 

gyermekkar; Kállai kettős – vegyeskar, népi 

zenekari kísérettel; Mátrai képek - vegyeskar  

Bartók Béla: Magyar képek – Medvetánc; 

Gyermekeknek – Fa fölött, fa alatt  

Hans Leo Hassler: Gagliarda - vegyeskar, olasz 

nyelven  

Georg Friedrich Handel: Vízizene – D- dúr 

szvit I. tétel  

Joseph Haydn: Üstdob szimfónia II. tétel  

W. A. Mozart: A varázsfuvola - részletek  

Erkel Ferenc: Hunyadi László – Palotás, 

Meghalt a cselszövő  

Liszt Ferenc: 2. magyar rapszódia - részlet  

Bedrich Smetana: Moldva – részlet  

Benjamin Britten: Variációk és fúga egy 

Purcell témára (szimfonikus zenekar 

bemutatása).  

  

Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti 

népzenei felvételek meghallgatása, ezek 

művészi szintű adaptációi mai autentikus 

előadóktól.   

Más népek zenéje, világzenei 

feldolgozások nemzetiségeink zenei 

hagyományainak megismerése.   

Zeneirodalmi szemelvények a stílusérzék 

fejlesztéséhez – a bécsi klasszika 

zeneirodalmából.   

Zeneirodalmi szemelvények a 

zeneirodalom széles spektrumából 

válogatva:  

vokális művek,   

hangszeres művek – lantfantázia, szerenád, 

divertimento, szimfónia tétel (triós forma, 

rondó forma), variáció, dal, versenymű, 

oratórium, operarészletek.   

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji 

sokszínűségének megismerése.   

A művek megismerésén, elemzésén 

keresztül a kultúrabefogadás szándékának 

erősítése (pl. hangverseny-látogatás 

motivációs szerepének felhasználásával).   

A többször meghallgatott zeneműveket 

felismerik hallás után. A zenehallgatásra 

ajánlott, többféle stílusból, zenei 

korszakból kiválasztott zeneművek egy 

részét (min. 10 alkotás) megismerték.  

Fogalmak  Dal, opera, concerto, szerenád, divertimento, versenymű, szimfónia.  

 

 

7. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  
36 óra  

Zenei reprodukció – Éneklés  14 óra  

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység – ritmusgyakorlat  
3 óra  

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 

– kottaírás  
2 óra  



 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése - 

hallásfejlesztés  
3 óra  

Zenei befogadás – Zenehallgatás  12 óra  

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt Óraszám  2 óra  

 

NAT témakör  Zenei reprodukció - éneklés 14 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti 

stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai. 

Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók egyéni vokális 

fejlődésére (mutálás).  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Magyar népdalok  

A szennai lipisen-laposon; Által mennék; Ej, 

haj, gyöngyvirág; Erdő, erdő, de magos a teteje; 

Fecském, fecském; Hopp ide tisztán; 

Kecskemét is kiállítja;  

Megkötöm lovamat; Megrakják a tüzet; Sej, 

felszállott a kakas; Te vagy a legény  

Műzenei szemelvények   

Gloria Patri et Filio (gregorián); Moniot 

D’Arras: Nyári ének (XIII sz.); Praetorius: 

Jubilate Deo – kánon; J. S. Bach: Már 

nyugosznak a völgyek (János Passió 15. sz); J. 

Haydn: Szerenád; W. A.Mozart: Vágyódás a 

tavasz után; L. van Beethoven: Urián földkörüli 

utazása, Örömóda; Franz Schubert: A 
pisztráng.  

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles 

napokra   

Pásztorok, pásztorok, örvendezve; Kossuth 

Lajos táborában; Amadé László – Arany János: 

Toborzó (A szép fényes katonának); Bocsásd 

meg Úristen (Cantus Catholici, 1651, Balassi 

B.) protestáns egyházi népének; Néktek 

emlékezem (Cantus Catholici, 1651).   

Magyar népzene az életkornak megfelelő 

csoportokból válogatva.   

Más népek dalai.   

Zongorakíséretes dalok.   

Többszólamúság.   

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó 

énekes anyag: dal- és témarészletek a 

romantika korából.   

A fenti zenei példák éneklése közben az 

életkori sajátosságoknak megfelelő tiszta 

intonáció és helyes hangképzés, továbbá 

stílusos, kifejező éneklésre törekvés.   

Az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: 

népdal, népies dal, népies műdal; 4 műdal; 

1 többszólamú ének; 2 zenemű főtémája) 

és zenei szemelvényt emlékezetből 

énekelnek kifejezően csoportban. 

Fogalmak  Verbunkos dal, romantikus dal, nemzeti opera.  

 



 

NAT témakör  
Zenei reprodukció - Generatív (önállóan és/vagy 

Óraszám csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

– ritmusgyakorlatok 

3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék,  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív 

képességfejlesztés komponálással, rögtönzött folytatással.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Különböző metrikájú, egyszerű 

ritmusgyakorlatok alkotása és reprodukálása.   

Ritmus, metrum:  

Különböző táncok metrikai és ritmikai 

jellemzőinek megfigyelése, reprodukciója  

ritmusimprovizáció, szinkópálás.   

Dallam:  

Hétfokú hangsorok.   

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása:  

egyszerű dallam alkotása megadott 

paraméterekkel (hangkészlet, metrum, ritmikai 

elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. 

kérdés és felelet rögtönzés).   

Komponálás és rögtönzés 

összekapcsolása:  

egyszerű dallam alkotása megadott 

paraméterekkel (hangkészlet, metrum, 

ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött 

folytatás (pl. kérdés és felelet rögtönzés).   

A generatív készségfejlesztés 

eredményeként továbbfejlődött a 

ritmusérzékük, dallami készségeik, 

többszólamú és harmonikus hallásuk, 

formaérzékük. 

Fogalmak  Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció.  

 

NAT témakör  
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek - kottaírás 
2 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és 

dallami elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és 

újra alkotásának képessége a különböző generatív tevékenységek 

során. Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának 

képessége.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei 

anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás 

fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy 

meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  



 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés 

– tudatosítás – gyakorlás/alkalmazás hármas 

egységében:  

a változó ütemmutató felismerése,   

fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében 

és sebességében.   

Ritmikai elemek, metrum:  

új ütemfajták:  

Dallami és harmóniaelemek:  

harmóniai változások megfigyelése.   

Hangközök:  

Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim 

(megismerés szintjén).  

Ritmikai elemek felismerése.  

Egyszerű harmóniák beazonosítása.  

Hangközök meghallása.  

Az új zenei elemeket felismerik 

kottaképről. Előkészítést követően a 

megismert zenei anyagnál könnyebb 

gyakorló feladatokat szolmizálva 

olvassák.   

  

Fogalmak  Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim.  

 

NAT témakör  
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák 

fejlesztése – hallásfejlesztés 
3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az 

átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag 

befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei 

tapasztalatok.  

Klasszikus szonáta forma megfigyelése.   

Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-

európai népek népzenéje.   

A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály 

művészetében.   

Műzene és népzene megkülönböztetése 

hangszerek megfigyelésével. 

A zeneirodalmi példák befogadását segítő 

kiegészítő ismeretek:  

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének 

körülményeiről, zeneművek történeti koráról, a 

zeneszerzők életéről, a művek műfajáról és 

formájáról.   

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást 

segítő egyszerűsített kottakép).   

Más műveltségi területekhez tartozó 

kapcsolódások felfedeztetése, bemutatása, az 

Képesek egy-egy zenemű adekvát 

befogadására annak adott funkciójához, 

stílusához, műfajához mérten.   



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

önálló ismeretszerző tevékenységre való 

ösztönzés, önálló gyűjtések, kutatások (zenei 

példa és ismeretanyag).   

Összefüggések bemutatása a zenei 

stíluskorszakok és történelmi események 

között, önálló gyűjtőmunka segítségével.  

Fogalmak  Műzene, népzenei feldolgozás, romantikus zene.   

 

NAT témakör  Zenei befogadás – Zenehallgatás 12 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. Zenehallgatóvá nevelés.   

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Zenehallgatási anyag – 7. osztály  

Magyar Gregoriánum (Schola Hungarica) - 

részletek  

Orlando di Lasso: Visszhang  

Bakfark Bálint: Fantázia lantra - részlet  

J. S. Bach: h-moll szvit – Badinerie; d-moll 

toccata és fúga;Parasztkantáta Nr.16 basszus 

ária; János Passió – Már nyugosznak a völgyek 

15.sz.  

G. F. Handel: Messiás – Halleluja; F- dúr 

orgonaverseny I. tétel  

H. Purcell: Artúr király – Pásztor, pásztor  

Joseph Haydn: Óra – szimfónia II. tétel, fisz-

moll (Búcsú) szimfónia IV. tétel  

W. A. Mozart: Falusi muzsikusok; Figaro 

házassága – nyitány részlet  

L. van Beethoven: G-dúr zongoraverseny 2. 

tétel; IX. szimfónia –Örömóda  

Franz Schubert: A pisztráng; A-dúr 

zongoraötös IV. tétel  

Kodály Zoltán: Jelenti magát Jézus  

Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (válogatás)  

A népzenei revival legjobb felvételei  

Az énekes anyaghoz kapcsolódó 

szemelvények meghallgatása, 

zeneirodalmi szemelvények a 

zeneirodalom széles spektrumából 

válogatva:  

A romantika zenéje: romantikus dal, 

operarészlet, zongoradarabok, 

programzene, szimfonikus költemény.   

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji 

sokszínűségének megismerése.   

A meghallgatott szemelvények 

felismerése.   

A művek megismerésén, elemzésén 

keresztül a kultúrabefogadás szándékának 

erősítése (hangverseny-látogatás 

motivációs szerepének felhasználásával).   

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei 

korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 

10 alkotás) megismerték, a halott műveket 

jellemző részleteik alapján felismerik.  

Fogalmak  
Szimfonikus költemény, kamarazene, nemzeti opera, daljáték, rapszódia, 

mazurka, ballada, etűd.  



 

 

  



 

8. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  
36 óra  

Zenei reprodukció – Éneklés  14 óra  

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység - ritmusgyakorlatok  
3 óra  

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 

– kottaírás  
2 óra  

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése – 

hallásfejlesztés  
3 óra  

Zenei befogadás – Zenehallgatás  12 óra  

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt Óraszám  2 óra  

 

NAT témakör  Zenei reprodukció - éneklés 14 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti 

stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai, 

kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány 

példával. Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók egyéni 

vokális fejlődésére (mutálás).   

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Magyar népdalok - 8. osztály  

A bolhási kertek alatt; A csitári hegyek alatt; 

Az igaz Messiás; Béreslegény; Bújdosik az 

árva madár; Elindultam szép hazámból; 

Elmegyek, elmegyek; Erdő mellett 

estvéledtem; Gerencséri utca; Hej, haj 

Boldizsár – cigány népdal; Kőmíves Kelemen 

balladája; Röpülj, páva.  

Műzenei szemelvények, más népek dalai  

Aranyosom – lengyel népdal; Enni, inni van 

csak kedvem – szlovák népdal; Régi mesékre – 

ír népdal; Nyírfácska - orosz népdal; Ismeretlen 

szerző: Az erdőn már a rügy fakad – 

Tavaszköszöntő, a reneszánsz mű dallama; 

Bárdos Lajos: Csöndes kánon (Raics István); 

Az énekes anyagból 15 szemelvényt (8 

magyar népdal, 4 történeti ének, 1 műdal, 

2 XX. századi zenemű főtémája) 

emlékezetből énekelnek kifejezően 

csoportban.   

Magyar népzene az életkornak megfelelő 

csoportokból válogatva.   

Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. 

századi vagy mai feldolgozásai.   

Többszólamúság.   

Példák a populáris zenéből.   

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó 

énekes anyag: dal- és témarészletek a 

barokk és a romantika korából.   



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Gaudeamus igitur (két szólam); W. A. Mozart: 

Ó, felvirradt a szép óra; Gebhardi – Kerényi 

György: Glória szálljon – kánon; Nobody 

knows – spirituálé (két szólam). 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles 

napokra   

Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj; Kossuth Lajos 

azt üzente; Fónagy József – Arany János: 

Süvegemen nemzetiszín rózsa; Ma van húsvét 

napja   

A fenti zenei példák éneklése közben az 

életkori sajátosságoknak megfelelő tiszta 

intonáció és helyes hangképzés (szükség 

esetén egyénre szabott kezdőhangról), 

továbbá stílusos, kifejező éneklésre 

törekvés. 

Fogalmak  Társasdal, verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta.  

 

NAT témakör  
Zenei reprodukció - Generatív (önállóan és/vagy 

Óraszám csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

– ritmusgyakorlatok 

3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív 

képességfejlesztés komponálással, rögtönzött folytatással.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Különböző metrikájú, egyszerű 

ritmusgyakorlatok alkotása és reprodukálása.   

Ritmus, metrum:  

Különböző táncok metrikai és ritmikai 

jellemzőinek megfigyelése, reprodukciója.  

Ritmusimprovizáció, szinkópálás.   

Dallam:  

Hétfokú hangsorok blues skála 

megismertetése.   

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása:  

Egyszerű dallam alkotása megadott 

paraméterekkel (hangkészlet, metrum, ritmikai 

elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. 

kérdés és felelet rögtönzés).   

A generatív készségfejlesztés 

eredményeként továbbfejlődött a 

ritmusérzékük, dallami készségeik, 

többszólamú és harmonikus hallásuk, 

formaérzékük. 

Különböző metrikájú, egyszerű 

ritmusgyakorlatok alkotása és 

reprodukálása  

Komponálás és rögtönzés 

összekapcsolása:  

Egyszerű dallam alkotása megadott 

paraméterekkel (hangkészlet, metrum, 

ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött 

folytatás (pl. kérdés és felelet rögtönzés).  

Fogalmak  Ritmusvariációk, augmentálás, diminuálás..  

 



 

NAT témakör  
Zenei reprodukció – Felismerő 

kottaolvasás,zeneelméleti alapismeretek – kottaírás 
2 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és 

dallami elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és 

újra alkotásának képessége a különböző generatív tevékenységek 

során. Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának 

képessége.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei 

anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás 

fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy 

meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés 

– tudatosítás – gyakorlás/alkalmazás hármas 

egységében: a változó ütemmutató felismerése, 

fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében 

és sebességében.   

Ritmikai elemek, metrum.   

Dallami és harmóniaelemek: harmóniai 

változások megfigyelése.  

Az új zenei elemeket felismerik 

kottaképről. Előkészítést követően a 

megismert zenei anyagnál könnyebb 

gyakorló feladatokat szolmizálva 

olvassák.   

  

Fogalmak  
Hangközök, alap hármashangzatok, hangsorok, hangnemek, hangnemi 

váltások.  

 

NAT témakör  
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák 

fejlesztése – hallásfejlesztés 
3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az 

átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag 

befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei 

tapasztalatok  

Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és 

polifon szerkesztésmód, egytémájúság és egy-

Képesek egy-egy zenemű adekvát 

befogadására annak adott funkciójához, 

stílusához, műfajához mérten.   

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

egy zenei ötlet kibontása a barokk zenében, 

klasszikus szonáta forma megfigyelése.   

Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-

európai népek népzenéje.   

A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály 

művészetében.   

Műzene és népzene megkülönböztetése 

hangszerek megfigyelésével.   

Impresszionizmus a festészetben és a zenében.   

A populáris dalok zenei jellemzőinek 

megfigyelése a következő szempontok alapján: 

forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami 

jellemzők, alapritmus és más érdekes ritmikai 

elemek, hangszerelés, improvizáció, dallami 

díszítés, különleges előadói megoldások.   

A zeneirodalmi példák befogadását segítő 

kiegészítő ismeretek:  

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének 

körülményeiről, zeneművek történeti koráról, a 

zeneszerzők életéről, a művek műfajáról és 

formájáról.   

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást 

segítő egyszerűsített kottakép).   

Más műveltségi területekhez tartozó 

kapcsolódások felfedeztetése, bemutatása, az 

önálló ismeretszerző tevékenységre való 

ösztönzés, önálló gyűjtések, kutatások (zenei 

példa és ismeretanyag).   

Összefüggések bemutatása a zenei 

stíluskorszakok és történelmi események 

között, önálló gyűjtőmunka segítségével.   

Fogalmak  
Homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei 

feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene.  

 

NAT témakör  Zenei befogadás – Zenehallgatás 12 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. Zenehallgatóvá nevelés. 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Zenehallgatási anyag – 8. osztály  

W. A. Mozart: A-dúr klarinétkvintett lassú 

tétele  

Fréderic Chopin: g-moll mazurka  

Liszt Ferenc: Mazeppa – részletek; XV. 

Magyar rapszódia  

Felix Mendelssohn: e-moll hegedűverseny I. 

tétel - részlet  

Antonin Dvořak: IX. Új világ szimfónia – IV. 

tétel (részlet)  

Giuseppe Verdi: Aida – Bevonulási induló; 

Nabucco – Szabadság kórus  

Georges Bizet: Carmen – Torreádor dal  

Erkel Ferenc: Bánk bán – Keserű 

bordal;  Hazám, hazám  

Johannes Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány – 

részlet  

Robert Schumann: Gyermekjelenetek – 

Álmodozás  

Richard Wagner: Tannhäuser - Nászinduló  

  

Pjotr Iljics Csajkovszkij: IV. szimfónia IV. 

tétel  

Claude Debussy: Gyermekkuckó - Néger baba 

tánca  

Igor Stravinsky: Petruska – Orosz tánc  

Bartók Béla: Négy szlovák népdal; Allegro 

Barbaro; Concerto: IV. tétel Intermezzo 

Interrotto  

Kodály Zoltán: Székelyfonó – Rossz feleség 

ballada, El kéne indulni. Fölszállott a páva – 

részletek a variációkból  

Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öregek, Esti 

dal  

Carl Orff: Carmina Burana – Ó, Fortuna  
Krzysztof Penderecki: Hirosima emlékezete  

George Gerschwin: Porgy és Bess – Porgy dala 

(Az ínség nálam a vagyon...)  

Jazz standard-ek  

Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (autentikus 

felvételek).  

Népzenei revival legjobb felvételei. 

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei 

korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 

10 alkotás) megismerték, a halott műveket 

jellemző részleteik alapján felismerik.  

Az énekes anyaghoz kapcsolódó 

szemelvények meghallgatása, 

zeneirodalmi szemelvények a 

zeneirodalom széles spektrumából 

válogatva:  

A középkor és a reneszánsz zenéje: 

gregorián és trubadúr ének, madrigál.   

Barokk zene: kantáta és oratórium szvit, 

concerto, concerto grosso részletek.   

Bécsi klasszicizmus: vonósnégyes, 

versenymű, szimfónia.   

A romantika zenéje: romantikus dal, 

operarészlet, zongoradarabok, 

programzene, szimfonikus költemény,   

A 20. század zenéje: kórusművek, 

daljáték, opera, táncjáték, kamarazene, 

jazz és a rock születése.   

Kortárs zenei művek megismerése.   

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji 

sokszínűségének megismerése.   

A meghallgatott szemelvények 

felismerése.   

Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, 

műfajok és formák rendszerezett 

ismerete.   

A művek megismerésén, elemzésén 

keresztül a kultúrabefogadás szándékának 

erősítése (hangverseny-látogatás 

motivációs szerepének felhasználásával).   

  

Fogalmak  

Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, 

vonósnégyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene, 

jazz, rock.  

 



 

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 

A tanulók az énekes anyagból 20 dalt és 

műrészletet részben kottából, részben 

emlékezetből kifejezően énekelnek 

csoportosan.  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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. 

 

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. 

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 

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,  

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 

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. 

A kottakép elemeit és az alapvető zenei 

kifejezéseket felismerik és értelmezik, 

tanári segítséggel reprodukálják.  
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Vokális és hangszeres partitúrák megismerése 

a zenehallgatás kottakép követésével, témák 

azonosításával, előadói jelek és az előadási 

mód megfigyelésével. 

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. 
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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 

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). 

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.  
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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).  

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 

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. 

Az alábbi szempontok alapján válogatott 

és meghallgatott zenei részletek 

felismerése.  

Népzene: 

Népdal, hangszeres népzene, népies 

műdal.  

Műzene: 
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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  

Erkel Ferenc: Bánk bán –Keserű bordal, Hazám, 

hazám. 

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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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. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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  

5. évfolyam 1 36 

6. évfolyam 1 36 

7. évfolyam 1 36 

8. évfolyam 1 36 

9. évfolyam 1 36 

10. évfolyam 1 36 

11. évfolyam 1 36 

5. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok  5 

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió  
6 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei  5 

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei  
5 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete  5 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat  5 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció  5 

 

NAT témakör Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A képzőművészeti ágak közti különbséget felismeri.  

Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok jellemzőit 

verbálisan megfogalmazza.  

A vizuális nyelv alapelemeit megkülönbözteti és használja. 

 Közvetlen tapasztalás útján szerzett élményeket képes feldolgozni, az 

érzékelhető tulajdonságok alapján az azonosságokat és 

különbözőségeket segítő szempontok alapján megállapítja. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit 

kiemeli, adott szempontok szerint bemutatja; 

Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

Látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány 

egészét, vizuális eszközökkel bemutatja és megjeleníti, kiegészíti azt; 

Szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti 

a látványt, egyénileg és csoportmunkában is; 

A látványokkal kapcsolatos szubjektív észrevételeket fogalmaz meg; 

Különböző érzetek kapcsán belső képeit, képzeteit vizuálisan 

megjeleníti; 

Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült 

alkotásokat, építményeket összehasonlít, megkülönböztet, tapasztalatai 

segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vizuális művészeti alkotások 

megfigyelése, egyéni vélemény-

formálás, megállapítások és ezek 

felhasználása az alkotási folyamatban: pl. 

képolvasás, látvány megfigyelése, 

eligazodás vizuális információk között. 

A történelem tantárgy keretében 

feldolgozott korszakok egy-egy jellemző 

műalkotásának, tárgyának, díszítő 

stíluselemének megismerése, kifejező 

képalkotás, plasztikus mű, vagy 

újraértelmezett tárgy készítése. (pl. 

fekete alakos vázakép stílusában modern 

olimpiai sportág megjelenítése, timpanon 

forma kitöltése jelen korunkra jellemző 

témájú csoportképpel). 

Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. 

tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, 

film képkockája), vizuális alkotások (pl. 

figuratív festmény) adott részeinek, 

részleteinek meghatározott célú, 

személyes kiegészítése, a személyes 

kifejezés érdekében, a jellemző vizuális 

jegyek tudatos használatával. 

Vizuális művészeti alkotások megfigyelése után 

egyéni véleményformálás: az objektív és 

szubjektív megállapítások szempontok szerinti 

szétválasztása. 

 a látvány lényeges jellemzőinek megfigyelése 

személyes gondolatok megfogalmazásával 

a tanult művészettörténeti korszakok 

jellemzőinek felismerése 

A tapasztalatok felhasználása az alkotás során is 

(pl. képolvasás, látvány szöveges ismertetése a 

vizuális megjelenítés érdekében, eligazodás 

vizuális információk között). 

 

Fogalmak 
klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, 

művészettörténeti korok, stílus 

 



 

NAT témakör 
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális 

tapasztalat és reflexió 
6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít 

Egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt 

Egyéni elképzeléseit, ötleteit alkalmazza 

Inspirációként alkalmazza az egyes témakörök szemléltetésére használt 

műalkotásokat 

Tapasztalatait vizuálisan megjeleníti; 

Asszociatív módon reagál a vizsgált művészeti alkotásokra, 

jelenségekre 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit 

kiemeli, szempontok szerint bemutatja; 

Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotások 

korszakát, az ajánlott képanyag alapján; 

Különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek 

megfigyelésével tapasztalatait vizuálisan megjeleníti; 

Szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti 

a látványt,  

Mások számára érthető vázlatot készít; 

Adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, 

tárgyakat, helyzeteket, történeteket elképzel és megjelenít 

A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által inspirált 

képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, 

egyénileg és csoportmunkában is 

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az elképzelt figurák, karakterek, tárgyak, 

történet bemutatása és vizuális 

megjelenítése a szerzett vizuális 

információk, képi inspirációk alkotó 

felhasználásával.  

Szokatlan szituációban (pl. korlátozott 

mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) 

különböző érzetek (pl. mozgás, hang, 

látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán 

keletkező belső képek megfigyelése, és az 

egyéni ötletek megjelenítése többféle 

vizuális eszköz rugalmas alkalmazásával 

(pl. vegyes technika, festék, szén, kollázs, 

fény, fotó, fotómanipuláció).  

Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi vagy 

médiaélmény, tanulók által közösen kitalált 

történet, személyes élmény) illeszkedő 

figurák, terek, tárgyak, helyzetek, történet 

elképzelése, vizuális megjelenítése.  

Az elképzelések bemutatása és vizuális 

megjelenítése érdekében vizuális információk, 

képi inspirációk gyűjtése és azok megfelelő 

alkotó felhasználása egyénileg és 

csoportmunkában. 

Szokatlan szituációkhoz alkalmazkodás, belső 

képek, egyéni ötletek képi megjelenítése 

többféle eszköz rugalmas alkalmazásával.  

Fogalmak: vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-nonfiguratív megjelenítés 

 

NAT témakör 
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző 

kifejezőeszközei 
5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Vizuális és képi információforrásokat ismer; 

Gyűjtött vizuális és képi információkat adott szempontok szerint 

rendez; 

Következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében 

felhasználja 

Személyes módon kifejezi érzéseit, gondolatait, asszociációit 

Vizuális megjelenítés során alkalmazza a tanult vizuális eszközöket. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

A vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, 

gondolatokat különböző szempontok szerint rendez, a tapasztalatait a 

megoldás érdekében felhasználja; 

Vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek adott 

szempontú vizsgálata, összehasonlítása során feltárt következtetéseit 

megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja 

Látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása 

kapcsán személyes módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő 

érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Valós és fiktív helyzetek, történetek 

megjelenítése, ábrázolása, 

dokumentálása során a közvetítendő 

tartalmaknak, és személyes 

gondolatoknak, érzéseknek leginkább 

megfelelő médium kiválasztása. (Pl. 

tanult irodalmi alkotás inspirációjára 

rövid videó készítése ténylegesen, 

vagy annak rajzos forgatókönyve.) A 

választott médiumhoz illő vizuális 

kifejezési eszközök használata.  

Hagyományos (nyomtatott) 

információhordozó átalakítása rajzi 

vázlatban, vagy montázs 

alkalmazásával- digitális médium 

számára. Társak számára is 

értelmezhető megjelenítés. (Pl.: 

könyvborító átalakítása digitális 

eszközökkel). 

 A tapasztalatok felhasználása a 

további alkotó tevékenység közben 

egyénileg vagy csoportmunkában 

Példák alapján a hétköznapokban, tanulási 

helyzetekben gyakran és szívesen használt 

médiumok megismerése (pl. fotó, mozgókép, 

online felületek, számítógépes játék) 

sajátosságainak, jellemző kifejezési eszközeinek 

(pl. használt képi és szöveges elemek aránya, 

mérete, kompozíciós elrendezések, színhasználat, 

kontraszt, fény-árnyék, világos-sötét alkalmazása, 

ismétlések szerepe, időbeliség).  

A tapasztalatok használata érdekében információk, 

vizuális inspirációk gyűjtése 

Fogalmak:  vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, 

képkivágás, nézőpont 

 

NAT témakör 
Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális 

megjelenítésének lehetőségei 
5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít 

Adott szempontok szerinti megfigyeléseit megfogalmazza 

Térbeli, időbeli változásokat képes megfigyelni 

Ismeretekkel rendelkezik az egyes médiumok képírási lehetőségeiről 

Kreatív módon áll az újonnan megismert megoldások alkalmazásához 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A valóság vagy a vizuális alkotások inspirációja alapján képeket, 

történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 

és csoportmunkában is; 

Vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata 

során következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében 

felhasználja; 

Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, 

az ajánlott képanyag alapján; 

Adott szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, 

változásokat, eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

Adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb 

médiumok képírási formáinak segítségével egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az egy iránypontos perspektíva egyszerű 

szabályainak megfigyelése. 

Példák alapján időbeli változások, 

történések vizuális megjelenítésének 

megkülönböztetése (pl. folyamatábra, 

képregény, fotósorozat, film), és egy rövid 

történés (pl. teafőzés, pizza evés, 

tornasorba rendeződés), időbeli változás, 

folyamat (pl. jég olvadása, vihar 

közeledte, almacsutka fonnyadása) vagy 

saját történet rögzítése a választott 

médium sajátosságainak 

figyelembevételével, egyénileg vagy 

csoportban. 

A térmegjelenítés különböző művészettörténeti 

korokban használt lehetőségeinek (pl. kiterített 

tér, frontális nézet, takarás, egy iránypontos 

perspektíva,) megfigyelése, megismerése, 

műalkotások alapján. (egyiptomi falfestmények, 

ókori mozaikok, Brueghel: Bábel tornya, 

Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, Vermeer 

belső terei). 

 

Fogalmak: tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vizuális 

megjelenítései, folyamatábra, képregény 

 

NAT témakör Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képeket, történeteket keres adott témához megfelelő forrásból 

Adott szempontok szerinti megfigyeléseit megfogalmazza 

Képes megfigyelni különböző vizuális hatásokat 

Ismeretekkel rendelkezik a kiemelés, figyelemirányítás fogalmáról 

Önálló információgyűjtésre képes 

Alapszintű vonalzóhasználat (a tipográfiai gyakorlatok 

segédvonalaihoz) 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres több javasolt forrásból; 

Szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti 

a látványt, egyénileg és csoportmunkában is; 

A vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, 

gondolatokat különböző szempontok szerint rendezi, a tapasztalatait a 

megoldás érdekében felhasználja; 

A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által inspirált 

képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít; 

Egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok 

tervezése érdekében önállóan információt gyűjt; 

Célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket értelmez a 

kommunikációs szándék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A téma feldolgozásakor aktuálisan direkt 

vizuális kommunikációt szolgáló 

produktum létrehozása (pl. kiállítás 

plakátja, ökológiailag tudatos 

termékcsomagolás).  

A példák megfigyeléséből származó 

tapasztalatok felhasználása játékos 

szituációk és gyakorlatok során (pl. 

képtelen reklám). 

A verbális és a vizuális kommunikáció 

közötti lényegi különbségek felismerése 

és megfogalmazása kreatív gyakorlatok 

(pl. sajtófotók szóbeli leírásával, 

„közvetítésével”) tapasztalatai alapján 

csoportmunkában is. 

Felismeri az egyes témakörök 

szemléltetésére használt műalkotásokat, 

alkotókat, az ajánlott képanyag alapján. 

A téma feldolgozásakor a tanult 

művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, 

vagy ökológia, társadalmi probléma témájában 

ismeretek és érzetek inspiratív és kreatív 

felhasználásával direkt vizuális kommunikációt 

szolgáló produktum létrehozása (pl. kiállítás 

plakátja, ökológiailag tudatos 

termékcsomagolás). A feladathoz kapcsolódóan 

gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi 

inspirációk, és a korábbi vizuális megfigyelési 

tapasztalatok felhasználása az alkotás során 

egyénileg és csoportmunkában is. 

Reklámfilmek példáiban a valós és fiktív elemek 

egyértelmű megjelenését keresve a befolyásolás 

lehetőségének felismerése. 
 

Fogalmak: kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs cél, 

hatáskeltés vizuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás 

 

NAT témakör Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képeket, történeteket keres adott témához megfelelő forrásból 

Adott szempontok szerinti megfigyeléseit megfogalmazza 

Képes megfigyelni különböző vizuális hatásokat 

Ismeri az asszociáció fogalmát, alkalmazni tudja azt 

Önálló információgyűjtésre képes 

Alapismeretekkel rendelkezik a népi kismesterségekről 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit 

kiemeli, bemutatja; 

Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres az ajánlott forrásból; 

Különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott 

cél érdekében gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a 

gyűjtés eredményeit; 

Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült 

alkotásokat, építményeket összehasonlít, megkülönböztet, ezek 

segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

Adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és 

eszközhasználattal tárgyakat tervez és hoz létre, egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tárgyi környezet különböző szempontú 

vizsgálata érdekében az  adott téma (pl. 

ünnepi és hétköznapi öltözet, 

dédszüleink világa, egyedi, személyes 

tárgyak, divat változása) vizuális és 

szöveges feldolgozása, információk 

keresése és rendszerezése különböző 

forrásokból (pl. könyvtár, internet, vagy 

helytörténeti kiállítás látogatása). 

Hagyományos magyar népi kultúra és a 

közvetlen környezet tárgyi világának 

megfigyelése és inspiratív felhasználása 

segítségével mai korunkra jellemző 

használati tárgy (pl. háztartási eszköz, 

játék, öltözet kiegészítő, telefontok, textil 

táska, tolltartó, szemüvegtok, de nem 

dísztárgy!) tervezése és létrehozása 

tudatos anyag és eszközhasználattal 

(pl.szövés, fonás, agyagozás, bőrmunka). 

Különböző korok és kultúrák 

szimbólumainak és motívumainak 

felhasználásával minta, díszítés 

tervezése, és a minta felhasználása 

tárgyak díszítésére választott célok 

érdekében (pl. saját pecsét, 

csomagolópapír, póló, táska, takaró, 

bögre) különböző technikák 

felhasználásával (pl. krumpli, papír 

nyomat; stencil/sablon, filctoll, 

textilfestés). 

A jellemzőik, egyedi vonásaik kiemelése 

által szerzett információk és inspirációk 

A tárgyi környezet különböző szempontú 

vizsgálata érdekében adott téma vizuális és 

szöveges feldolgozása, információk keresése és 

rendszerezése ajánlott forrásokból (pl. könyvtár, 

internet). 

Hagyományos magyar népi kultúra és a 

közvetlen környezet tárgyi világának 

megfigyelése és inspiratív felhasználása. 

Különböző (tanult) korok és kultúrák 

szimbólumainak és motívumainak ismerete, 

felhasználása. 

A hagyományos magyar népi kultúra és a 

modern, kortárs kultúra tárgyi világának (pl. 

épület, tárgy, öltözék) összehasonlítása megadott 

szempontok (pl. anyaghasználat, technológia, 

rendeltetés, díszítés) alapján. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

felhasználásával, építmények, terek, 

tárgyak átalakítása választott 

eszközökkel (pl. rajz, festés, kollázs, 

montázs, vegyes technika), személyes 

igényeknek megfelelően. 

 

Fogalmak: hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, egyedi tárgy, 

formaredukció, motívum, technológia 

 

NAT témakör 
Környezet: Technológia és hagyomány – 

Tárgyak, terek, funkció 
5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

képeket, történeteket keres adott témához megfelelő forrásból 

adott szempontok szerinti megfigyeléseit megfogalmazza 

képes megfigyelni különböző vizuális hatásokat 

ismeri az asszociáció fogalmát, alkalmazni tudja azt 

önálló információgyűjtésre képes 

alapismeretekkel rendelkezik a népi kismesterségekről 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit 

kiemeli, bemutatja; 

Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

Különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott 

cél érdekében gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a 

gyűjtés eredményeit; 

Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült 

alkotásokat, építményeket összehasonlít, megkülönböztet és 

összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek 

segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

Adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és 

eszközhasználattal tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

Adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, 

megoldási lehetőségeket talál, javasol, a probléma megoldása 

érdekében kísérletezik; 

Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit 

rugalmasan alkalmazva megoldást talál; 

Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, 

alkotókat, az ajánlott képanyag alapján. 

Példák alapján  (pl. Különböző korban, kultúrában, stílusban készült 

építmények, terek) a közvetlen környezetben található valós terek, 

térrészletek saját kezű vázlatrajzának (pl. Buszmegálló, kapu/bejárati 

ajtó, iskola ebédlője, iskolai könyvtár, beszélgető sarok, büfé) 

áttervezése, átalakítása megadott valós vagy játékos funkció 

megvalósítása (pl. Biztonságérzet, figyelemfelhívás, otthonosságérzet, 

rejtőzködés) érdekében. A tervezés során kísérletezés és többféle ötlet 

felvetése és vizuális rögzítése, az ötletek és a tervezési folyamat 

szöveges bemutatása egyénileg és csoportmunkában is. 

A már tanult történelmi korszakokhoz kapcsolódó művészettörténeti 

korszakok jellemző építészeti stíluselemeinek megismerése, 

felismerése az ókori birodalmak fontos épületein (colosseum,  istar-

kapu, uri zikkurat,kheopsz piramis, pantheon, parthenón)  

Egy választott tárgy, tárgytípus (pl. Kedvenc tárgy, játék, hírközlési, 

közlekedési, konyhai eszköz, bútor) különböző történeti korokban, és 

földrajzi helyeken való megjelenésének összehasonlító vizsgálata adott 

szempontok mentén (pl. Funkció, anyag, forma, díszítés, 

környezetkárosítás) és a vizsgálat eredményeinek részletes szöveges és 

vizuális bemutatása (pl. Tabló, prezentáció formájában). 

 

  



 

Tevékenységek/ismeretek Fejlesztési követelmények 

adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális 

információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

különböző korok és kultúrák szimbólumai és 

motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a 

gyűjtés eredményeit; 

adott koncepció figyelembevételével, tudatos 

anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 

tervez és hoz létre, egyénileg vagy 

csoportmunkában 

 

Példák alapján (pl. különböző korban, 

kultúrában, stílusban készült építmények, terek) 

a közvetlen környezetben található valós terek, 

térrészletek saját kezű vázlatrajzának (pl. 

buszmegálló, kapu/bejárati ajtó, iskola ebédlője, 

iskolai könyvtár, beszélgető sarok, büfé) 

áttervezése, átalakítása megadott valós vagy 

játékos funkció megvalósítása (pl. 

biztonságérzet, figyelemfelhívás, 

otthonosságérzet, rejtőzködés) érdekében. A 

tervezés során kísérletezés, többféle ötlet 

felvetése és vizuális rögzítése, az ötletek és a 

tervezési folyamat szöveges bemutatása 

egyénileg és csoportmunkában is. 

különböző művészettörténeti 

korokban, stílusokban készült 

alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és 

összekapcsol más jelenségekkel, 

fogalmakkal, alkotásokkal, melyek 

segítségével alkotótevékenysége során 

újrafogalmazza a látványt; 

adott téma vizuális feldolgozása 

érdekében problémákat vet fel, 

megoldási lehetőségeket talál, javasol, 

a probléma megoldása érdekében 

kísérletezik; 

nem konvencionális feladatok kapcsán 

egyéni elképzeléseit, ötleteit 

rugalmasan alkalmazva megoldást 

talál; 

A már tanult építészeti stíluselemek 

megismerése, felismerése a román kori 

és gótikus építészet fontos épületein 

(jáki bencés apátsági templom, párizsi 

Notre Dame, zsámbéki romtemplom, 

pisai épületegyüttes). A megismert 

stíluselemek felhasználása a tanuló 

valós környezetében található valós 

terek, épületrészletek áttervezésére. 

Fogalmak: környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei 

 

  



 

6. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok  5 

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió  
6 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei  5 

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei  
5 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete  5 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat  5 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció  5 

 

NAT témakör Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A már tanult művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb 

megkülönböztető jegyeit, egyedi jellemzőit felismeri.  

Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok jellemzőit 

szempontok szerint bemutatja, verbálisan megfogalmazza.  

A vizuális nyelv alapelemeit megkülönbözteti és használja. 

 Közvetlen tapasztalás útján szerzett élményeket képes feldolgozni, az 

érzékelhető tulajdonságok alapján az azonosságokat és 

különbözőségeket megállapítja. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit 

kiemeli, bemutatja; 

Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

Látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány 

egészét, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutatja és megjeleníti, 

rekonstruálja azt; 

Szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti 

a látványt, egyénileg és csoportmunkában is; 

A látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket 

pontosan szétválasztja; 

Különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek 

megfigyelésével tapasztalatait vizuálisan megjeleníti; 

Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült 

alkotásokat, építményeket összehasonlít, megkülönböztet és 

összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek 

segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vizuális művészeti alkotások 

megfigyelése, egyéni vélemény-

formálás, megállapítások és ezek 

felhasználása az alkotási folyamatban: pl. 

képolvasás, látvány ismertetése, 

eligazodás vizuális információk között. 

A történelem tantárgy keretében 

feldolgozott korszakok (ókor, középkor) 

néhány jellemző műalkotásának, 

tárgyának, díszítő stíluselemének adott 

szempontok szerinti elemző 

összehasonlítása, ezek felhasználásával 

kifejező képalkotás, plasztikus mű, vagy 

újraértelmezett tárgy készítése. (pl. 

honfoglalás kori minták felhasználása 

mai tárgyak díszítéséhez). 

Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. 

tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, 

film képkockája), vizuális alkotások (pl. 

figuratív/non-figuratív festmény, 

installáció) adott részeinek, részleteinek 

meghatározott célú, személyes 

kiegészítése, rekonstruálása a személyes 

kifejezés érdekében, a jellemző vizuális 

jegyek tudatos használatával. 

Vizuális művészeti alkotások megfigyelése után 

egyéni véleményformálás: az objektív és 

szubjektív megállapítások szétválasztása. 

 a látvány lényeges jellemzőinek megfigyelése 

személyes gondolatok megfogalmazásával 

a tanult művészettörténeti korszakok 

jellemzőinek felismerése, azonosítása tanult 

képzőművészeti alkotásokkal 

A tapasztalatok felhasználása az alkotás során is 

(pl. képolvasás, látvány szöveges ismertetése a 

vizuális megjelenítés érdekében, eligazodás 

vizuális információk között). 

-  A művészettörténeti korokban (pl. ókor, 

középkor) készült vizuális alkotások elemző 

összehasonlítása (pl. történelmi háttér, téma, 

műfaj, létrehozás szándéka, figurativitáshoz való 

viszony, kifejezőeszközök használata szerint), és 

inspiratív felhasználása az alkotás során. 

Fogalmak 
klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, 

művészettörténeti korok, stílus 

 

NAT témakör 
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális 

tapasztalat és reflexió 
6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul 

ahhoz, hogy a 

tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képeket, történeteket, belső képeket, képzeteket szövegesen 

megfogalmaz, vizuálisan megjelenít 

Szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a 

látványt 

Egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazza 

Inspirációként alkalmazza az egyes témakörök szemléltetésére használt 

műalkotásokat 

Tapasztalatait vizuálisan megjeleníti, mások számára is érthető vázlatot 

készít; 

Karaktereket, tárgyakat, helyzeteket, történeteket részletesen elképzel, 

fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat  

asszociatív módon reagálva képeket, történeteket szövegesen 

megfogalmaz, vizuálisan megjelenít 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az elképzelt figurák, karakterek, tárgyak, 

történet bemutatása és vizuális 

megjelenítése a szerzett vizuális 

információk, képi inspirációk alkotó 

felhasználásával.  

Szokatlan szituációkban (pl. korlátozott 

mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) 

különböző érzetek (pl. mozgás, hang, 

látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán 

keletkező belső képek megfigyelése, és az 

egyéni ötletek megjelenítése többféle 

vizuális eszköz rugalmas alkalmazásával 

(pl. vegyes technika, festék, szén, kollázs, 

fény, fotó, fotómanipuláció).  

 

Látványok, vizuális jelenségek, alkotások 

lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, 

bemutatja; 

Alkotómunka során felhasználja a már látott 

képi inspirációkat; 

Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális 

információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére 

használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján; 

Különböző érzetek kapcsán belső képeinek, 

képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait 

vizuálisan megjeleníti; 

Szöveges vagy egyszerű képi inspiráció 

alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

Megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait 

vizuálisan rögzíti, mások számára érthető 

vázlatot készít; 

Adott tartalmi keretek figyelembevételével 

karaktereket, tereket, tárgyakat, helyzeteket, 

történeteket részletesen elképzel, fogalmi és 

vizuális eszközökkel bemutat és megjelenít, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve 

azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen 

megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni 

elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

Adott tartalmi keretekhez (pl. Irodalmi vagy 

médiaélmény, tanulók által közösen kitalált 

történet, személyes élmény) illeszkedő 

figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek, 

történet részletes elképzelése, korábbi 

személyes vizuális tapasztalatok, emlékek 

inspiratív felhasználásával. Az elképzelések 

bemutatása és vizuális megjelenítése 

érdekében többféle forrásból (pl. könyvtár, 

internet, valóság) vizuális információk, képi 

inspirációk gyűjtése és megfelelő alkotó 

felhasználása egyénileg és csoportmunkában. 

Szokatlan szituációkhoz alkalmazkodás, belső 

képek, egyéni ötletek képi megjelenítése 

többféle eszköz rugalmas alkalmazásával 



 

Fogalmak: vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-nonfiguratív 

megjelenítés 

 

NAT témakör 
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző 

kifejezőeszközei 
5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 Vizuális és képi információforrásokat ismer; keres többféle forrásból 

Gyűjtött vizuális és képi információkat adott szempontok szerint 

rendez, felhasznál; 

Következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében 

felhasználja 

Személyes módon kifejezi érzéseit, gondolatait, asszociációit 

Vizuális megjelenítés során alkalmazza a tanult vizuális eszközöket. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, 

gondolatokat különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a 

tapasztalatait különböző helyzetekben a megoldás érdekében 

felhasználja; 

Vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és 

alkotó tevékenységében felhasználja, egyénileg és csoportmunkában is; 

Látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása 

kapcsán személyes módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő 

érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

Vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja 

a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

 

  



 

Tevékenységek/ismeretek Fejlesztési követelmények 

Valós és fiktív helyzetek, történetek 

megjelenítése, ábrázolása, 

dokumentálása során a közvetítendő 

tartalmaknak, és személyes 

gondolatoknak, érzéseknek leginkább 

megfelelő médium kiválasztása. (Pl. 

tanult irodalmi alkotás inspirációjára 

rövid mozgókép készítése ténylegesen, 

vagy annak rajzos forgatókönyve.) A 

választott médiumhoz illő vizuális 

kifejezési eszközök használata a 

kiemelés, figyelemirányítás, 

egyensúlyteremtés (pl. szín, méret, 

arány, forma, kompozíció, képkivágás, 

nézőpont, fény, vágás, montázs) 

érdekében egyénileg és 

csoportmunkában is. 

Hagyományos (nyomtatott) 

információhordozó átalakítása rajzi 

vázlatban, vagy montázs 

alkalmazásával- digitális médium 

számára. Társak számára is 

értelmezhető megjelenítés. (Pl. más 

tantárgy számára készült tankönyv egy 

érdeklődésére számot tartó oldalának 

átalakítására internetes oldallá, mobil 

applikációvá.)  A tapasztalatok 

felhasználása a további alkotó 

tevékenység közben egyénileg vagy 

csoportmunkában. 

 

Példák alapján a hétköznapokban, tanulási 

helyzetekben gyakran és szívesen használt 

médiumok megismerése (pl. fotó, mozgókép, 

online felületek, számítógépes játék) 

sajátosságainak, jellemző kifejezési eszközeinek 

(pl. használt képi és szöveges elemek aránya, 

mérete, kompozíciós elrendezések, képkivágások, 

színhasználat, kontraszt, fény-árnyék, világos-sötét 

alkalmazása, ismétlések szerepe, vágás, nézőpont, 

kameramozgás, időbeliség). A tapasztalatok 

használata érdekében információk, vizuális 

inspirációk gyűjtése, különös tekintettel a 

figyelemirányítás és kiemelés célját szolgáló 

lehetőségekre. 

  

Fogalmak 

 vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, képkivágás, 

nézőpont 

 

NAT témakör 
Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális 

megjelenítésének lehetőségei 
5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Valóság vagy más vizuális hatások által keltett képeket, történeteket 

szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít 

Adott szempontok szerinti megfigyeléseit megfogalmazza 

Térbeli, időbeli változásokat képes megfigyelni 

Ismeretekkel rendelkezik az egyes médiumok képírási lehetőségeiről 

Kreatív módon áll az újonnan megismert megoldások alkalmazásához 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett 

asszociatív módon generált képeket, történeteket szövegesen 

megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

Vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és 

alkotó tevékenységében felhasználja, egyénileg és csoportmunkában is; 

Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, 

alkotókat, az ajánlott képanyag alapján; 

Adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, 

változásokat, eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

Adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb 

médiumok képírási formáinak segítségével egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit 

rugalmasan alkalmazva megoldást talál. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az egy iránypontos perspektíva egyszerű 

szabályainak megismerése, és az 

ismeretek felhasználása kitalált tér 

ábrázolására épülő alkotó munkában. 

Példák alapján időbeli változások, 

történések vizuális megjelenítésének 

megkülönböztetése (pl. folyamatábra, 

képregény, storyboard, fotósorozat, 

film), és egy rövid történés (pl. teafőzés, 

pizza evés, tornasorba rendeződés), 

időbeli változás, folyamat (pl. jég 

olvadása, vihar közeledte, almacsutka 

fonnyadása) vagy saját történet rögzítése 

a választott médium sajátosságainak 

figyelembevételével, egyénileg vagy 

csoportban. 

A térmegjelenítés különböző művészettörténeti 

korokban használt lehetőségeinek (pl. kiterített 

tér, frontális nézet, takarás, egy iránypontos 

perspektíva, fordított perspektíva) megfigyelése, 

megismerése, műalkotások alapján. (egyiptomi 

falfestmények, középkori miniatúrák, Brueghel: 

Bábel tornya, Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, 

Vermeer belső terei, Szent Péter-bazilika 

Kollonád). 

 

Fogalmak: tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vizuális 

megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard 

 



 

NAT témakör 
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg 

üzenete 
5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képeket, történeteket, vizuális információkat keres adott témához 

megfelelő forrásból 

Adott szempontok szerinti megfigyeléseit megfogalmazza 

Képes megfigyelni különböző vizuális hatásokat 

Alkalmazza a kiemelés, figyelemirányítás eszközeit 

Önálló információgyűjtésre képes 

Szöveges vagy egyszerű képi információ alapján elképzeli a látványt 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti 

a látványt, egyénileg és csoportmunkában is; 

a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, 

gondolatokat különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a 

tapasztalatait különböző helyzetekben a megoldás érdekében 

felhasználja; 

a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett 

asszociatív módon generált képeket, történeteket szövegesen 

megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja 

a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit; 

egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok 

tervezése érdekében önállóan információt gyűjt; 

célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket értelmez és 

tervez a kommunikációs szándék és a hatáskeltés szempontjait 

kiemelve. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

A téma feldolgozásakor aktuálisan direkt 

vizuális kommunikációt szolgáló 

produktum létrehozása (pl. kiállítás 

plakátja, ökológiailag tudatos 

termékcsomagolás, rövid mozgóképi 

reklám, animált gif).  

A példák megfigyeléséből származó 

tapasztalatok felhasználása játékos 

szituációk és gyakorlatok során (pl. 

képtelen reklám). 

A verbális és a vizuális kommunikáció 

közötti lényegi különbségek felismerése 

és megfogalmazása kreatív gyakorlatok 

(pl. sajtófotók szóbeli leírásával, 

„közvetítésével”) tapasztalatai alapján 

csoportmunkában is. 

A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy 

keretében tanult korhoz illeszkedő 

művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, 

vagy ökológia, társadalmi probléma témájában 

ismeretek és érzetek inspiratív és kreatív 

felhasználásával direkt vizuális kommunikációt 

szolgáló produktum létrehozása (pl. kiállítás 

plakátja, ökológiailag tudatos termékcsomagolás, 

rövid mozgóképi reklám, animált gif). A 

feladathoz kapcsolódóan gyűjtött vizuális 

információk, szöveges, képi inspirációk, és a 

korábbi vizuális megfigyelési tapasztalatok, 

adekvát képnyelvi eszközök felhasználása az 

alkotás során egyénileg és csoportmunkában is. 

Reklámfilmek és hírműsorok példáiban a valós 

és fiktív elemek egyértelmű megjelenését keresve 

a befolyásolás lehetőségének felismerése. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Felismeri az egyes témakörök 

szemléltetésére használt műalkotásokat, 

alkotókat, az ajánlott képanyag alapján. 

 

Fogalmak: kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs 

cél,hatáskeltés vizuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás 

 

NAT témakör Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges jellemzői kiemeli, 

bemutatja 

Képi inspirációkat, történeteket keres adott témához megfelelő 

forrásból 

Adott szempontok szerinti megfigyeléseit megfogalmazza 

Képes megfigyelni különböző vizuális hatásokat 

Ismeri az asszociáció fogalmát, alkalmazni tudja azt 

Önálló információgyűjtésre képes 

Alapismeretekkel rendelkezik a népi kismesterségekről 

Adott téma vizuális feldolgozása érdekében megoldási lehetőségeket 

keres 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit 

kiemeli, bemutatja; 

Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

Különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott 

cél érdekében gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a 

gyűjtés eredményeit; 

Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült 

alkotásokat, építményeket összehasonlít, megkülönböztet és 

összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek 

segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

Adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és 

eszközhasználattal tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

Adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, 

megoldási lehetőségeket talál, javasol, a probléma megoldása 

érdekében kísérletezik; 

Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit 

rugalmasan alkalmazva megoldást talál. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tárgyi környezet különböző szempontú 

vizsgálata érdekében adott téma (pl. 

ünnepi és hétköznapi öltözet, 

A tárgyi környezet különböző szempontú 

vizsgálata érdekében adott téma (pl. ünnepi és 

hétköznapi öltözet, dédszüleink világa, egyedi, 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

dédszüleink világa, egyedi, személyes 

tárgyak, divat változása) vizuális és 

szöveges feldolgozása, információk 

keresése és rendszerezése különböző 

forrásokból (pl. könyvtár, internet, 

interjú készítése az érintettekkel, skanzen 

vagy helytörténeti kiállítás látogatása). 

Hagyományos magyar népi kultúra és a 

közvetlen környezet tárgyi világának 

megfigyelése és inspiratív felhasználása 

segítségével mai korunkra jellemző, 

értelmesen használható tárgy (pl. 

háztartási eszköz, játék, öltözet 

kiegészítő, telefontok, textil táska, 

tolltartó, szemüvegtok, de nem 

dísztárgy!) tervezése és létrehozása 

tudatos anyag és eszközhasználattal (pl. 

nemezelés, hímzés, szövés, fonás, 

agyagozás, bőrmunka). 

Különböző korok és kultúrák 

szimbólumainak és motívumainak 

felhasználásával minta, díszítés 

tervezése, és a minta felhasználása 

tárgyak díszítésére választott célok 

érdekében (pl. saját pecsét, 

csomagolópapír, póló, táska, takaró, 

bögre) különböző technikák 

felhasználásával (pl. krumpli, papír 

nyomat; stencil/sablon, filctoll, 

textilfestés). 

A jellemzőik, egyedi vonásaik kiemelése 

által szerzett információk és inspirációk 

felhasználásával, építmények, terek, 

tárgyak átalakítása választott 

eszközökkel (pl. rajz, festés, kollázs, 

montázs, vegyes technika), személyes 

igényeknek megfelelően. 

személyes tárgyak, divat változása) vizuális és 

szöveges feldolgozása, információk keresése és 

rendszerezése különböző forrásokból (pl. 

könyvtár, internet, interjú készítése az 

érintettekkel, skanzen vagy helytörténeti kiállítás 

látogatása). 

Hagyományos magyar népi kultúra és a 

közvetlen környezet tárgyi világának 

megfigyelése és inspiratív felhasználása. 

Különböző (tanult) korok és kultúrák 

szimbólumainak és motívumainak ismerete, 

felhasználása. 

A hagyományos magyar népi kultúra és a 

modern, kortárs kultúra tárgyi világának (pl. 

épület, tárgy, öltözék) összehasonlítása megadott 

szempontok (pl. anyaghasználat, technológia, 

rendeltetés, díszítés) alapján. 

Fogalmak: hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, egyedi tárgy, 

formaredukció, motívum, technológia 

 



 

NAT témakör 
Környezet: Technológia és hagyomány – 

Tárgyak, terek, funkció 
5 óra 

A témakör 

tanulása hozzájárul 

ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-

oktatási szakasz 

végére 

Képeket, történeteket keres adott témához megfelelő forrásból 

Adott szempontok szerinti megfigyeléseit megfogalmazza 

Képes megfigyelni különböző vizuális hatásokat 

Ismeri az asszociáció, a funkció fogalmát, alkalmazni tudja azt 

Önálló információgyűjtésre képes 

Alapismeretekkel rendelkezik a népi kismesterségekről 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit 

kiemeli, bemutatja; 

Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült 

alkotásokat, építményeket összehasonlít, megkülönböztet és 

összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek 

segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

Adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és 

eszközhasználattal tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

Adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, 

megoldási lehetőségeket talál, javasol, a probléma megoldása 

érdekében kísérletezik; 

Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit 

rugalmasan alkalmazva megoldást talál; 

Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, 

alkotókat, az ajánlott képanyag alapján. 

A már tanult történelmi korszakokhoz kapcsolódó művészettörténeti 

korszakok jellemző építészeti stíluselemeinek megismerése, 

felismerése a román kori és gótikus építészet fontos épületein (jáki 

bencés apátsági templom, párizsi Notre Dame, zsámbéki romtemplom, 

pisai épületegyüttes). A megismert stíluselemek felhasználása a tanuló 

valós környezetében található valós terek, épületrészletek áttervezésére. 

Egy választott tárgy, tárgytípus (pl. Kedvenc tárgy, játék, hírközlési, 

közlekedési, konyhai eszköz, bútor) különböző történeti korokban, és 

földrajzi helyeken való megjelenésének összehasonlító vizsgálata adott 

szempontok mentén (pl. Funkció, anyag, forma, díszítés, 

környezetkárosítás) és annak szöveges és vizuális bemutatása (pl. 

Tabló, prezentáció formájában).  

 Egyéni funkcióra (pl. Álomkép-rögzítés, „időbefogás”, „lustaság 

elszívás”, okosítás) alkalmas tárgy tervezése vagy létrehozása a 

korábban látott, vizsgált tárgyi, képi inspirációk felhasználásával, 

egyénileg vagy csoportmunkában, hulladékanyagok felhasználásával, 

valamint a tervezési folyamat dokumentálásával (pl. Rajzok, képes 

inspirációk gyűjteménye, fotósorozat). 

Szokatlan egyéni funkcióra (pl. Álomkép-rögzítés, „időbefogás”, 

„lustaság elszívás”, okosítás) alkalmas tárgy tervezése vagy létrehozása 

a korábban látott, vizsgált tárgyi, képi inspirációk felhasználásával, 

egyénileg vagy csoportmunkában, hulladékanyagok felhasználásával, 

valamint a tervezési folyamat dokumentálásával (pl. Rajzok, képes 

inspirációk gyűjteménye, fotósorozat). 



 

 

  



 

Tevékenységek/ismeretek Fejlesztési követelmények 

Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális 

információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

Különböző korok és kultúrák szimbólumai és 

motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a 

gyűjtés eredményeit; 

Adott koncepció figyelembevételével, tudatos 

anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 

tervez és hoz létre, egyénileg vagy 

csoportmunkában 

 

Példák alapján (pl. Különböző korban, 

kultúrában, stílusban készült építmények, terek) 

a közvetlen környezetben található valós terek, 

térrészletek saját kezű vázlatrajzának (pl. 

Buszmegálló, kapu/bejárati ajtó, iskola 

ebédlője, iskolai könyvtár, beszélgető sarok, 

büfé) áttervezése, átalakítása megadott valós 

vagy játékos funkció megvalósítása (pl. 

Biztonságérzet, figyelemfelhívás, 

otthonosságérzet, rejtőzködés) érdekében. A 

tervezés során kísérletezés, többféle ötlet 

felvetése és vizuális rögzítése, az ötletek és a 

tervezési folyamat szöveges bemutatása 

egyénileg és csoportmunkában is. 

Különböző művészettörténeti korokban, 

stílusokban készült alkotásokat, 

építményeket összehasonlít, 

megkülönböztet és összekapcsol más 

jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, 

melyek segítségével alkotótevékenysége 

során újrafogalmazza a látványt; 

Adott téma vizuális feldolgozása 

érdekében problémákat vet fel, megoldási 

lehetőségeket talál, javasol, a probléma 

megoldása érdekében kísérletezik; 

Nem konvencionális feladatok kapcsán 

egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál; 

A már tanult építészeti stíluselemek 

megismerése, felismerése a román kori és 

gótikus építészet fontos épületein (jáki 

bencés apátsági templom, párizsi notre 

dame, zsámbéki romtemplom, pisai 

épületegyüttes). A megismert 

stíluselemek felhasználása a tanuló valós 

környezetében található valós terek, 

épületrészletek áttervezésére. 

 

  



 

7. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok  5 

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió  
5 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei  5 

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei  
5 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete  6 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat  5 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció  5 

 

NAT témakör Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan, szövegesen 

jellemez, bemutat; 

Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

Szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti 

a látványt, egyénileg és csoportmunkában is; 

Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült 

alkotásokat, építményeket összehasonlít, megkülönböztet és 

összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek 

segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

Tetszésítélete alapján alkotásokról információkat gyűjt, kifejezőerő és a 

közvetített hatás szempontjából csoportosítja, és megállapításait 

felhasználja más szituációban; 

Megfogalmazza személyes viszonyulását, értelmezését adott vagy 

választott művész alkotásai, társadalmi reflexiói kapcsán 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Adott vagy választott – klasszikus, modern, kortárs – művészettörténeti 

korban, stílusban készült alkotások, építmények összehasonlító, 

elemzéséből származó tapasztalatok megfigyelése, elemzése (pl. 

stílusjegyek, kifejezőerő, hatáskeltés, anyaghasználat és funkció) és 

felhasználása az alkotás során.  

Az adott témához társított korszakra, stílusra jellemző elemek, karakter 

felhasználásával vagy hangsúlyozásával fantáziát, belső képeket, 

intuíciót felhasználó feladatok megoldása (pl. művek átdolgozása, 

társasjáték, számítógépes játék tervezése, színházi látványterv, 

irodalmi, zenei illusztráció). 

Különböző korból és kultúrából származó művek csoportosítása 

különböző szempontok (pl. műfaj, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű 

célja) szerint. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vizuális művészeti alkotások 

megfigyelése, egyéni vélemény-

formálás, elemző megállapítások és ezek 

felhasználása az alkotási folyamatban: 

pl. képolvasás, látvány ismertetése, 

eligazodás vizuális információk között. 

szöveges vagy egyszerű képi inspiráció 

alapján elképzeli és megjeleníti a 

látványt, egyénileg és csoportmunkában 

is 

tetszésítélete alapján alkotásokról 

információkat gyűjt, kifejezőerő és a 

közvetített hatás szempontjából 

csoportosítja, és megállapításait 

felhasználja más szituációban; 

megfogalmazza személyes 

viszonyulását, értelmezését adott vagy 

választott művész alkotásai, társadalmi 

reflexiói kapcsán 

Különböző korból és kultúrából 

származó művek csoportosítása 

különböző szempontok (pl. műfaj, 

technika, kifejezőeszköz, tériség, mű 

célja) szerint. 

Vizuális művészeti alkotások megfigyelése után 

egyéni véleményformálás: az objektív és 

szubjektív megállapítások szétválasztása, 

elemzési szempontoknak való megfelelés 

különböző művészettörténeti korokban, 

stílusokban készült alkotásokat, építmények 

összehasonlítása, megkülönböztetése és 

összekapcsolása más jelenségekkel, fogalmakkal, 

alkotásokkal, melyek segítségével a gyermek 

alkotótevékenysége során újrafogalmazza a 

látványt. 

Adott vagy választott alkotások, építmények 

összehasonlító, elemzéséből származó 

tapasztalatok megfigyelése, elemzése (pl. 

stílusjegyek, kifejezőerő, hatáskeltés, 

anyaghasználat és funkció) és felhasználása az 

alkotás során. 

. 

Fogalmak 
kortárs vizuális művészet, stílus, képzőművészeti műfaj, stíluskorszak, 

stílusirányzat, kortárs művészet, művészi kifejezés, 

 



 

NAT témakör 
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális 

tapasztalat és reflexió 
5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

Elvont fogalmakat, művészeti tartalmakat bemutat, magyaráz és 

különböző vizuális eszközökkel megjelenít; 

A vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, 

gondolatokat különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a 

tapasztalatait különböző helyzetekben a megoldás érdekében 

felhasználja; 

Látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása 

kapcsán személyes módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, 

gondolatait, asszociációit; 

Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit 

rugalmasan alkalmazva megoldást talál. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Művészeti élmények vizuális megjelenítése, különböző eszközökkel 

önkifejező alkotásokban. A megjelenítés rövid szöveges értelmezése. 

Elvont fogalmak változatos vizuális megjelenítésére műalkotások 

gyűjtése egyénileg vagy csoportmunkában.  

A gyűjtemények bemutatása, vitatható műalkotások kapcsán az érvelés 

gyakorlása. 

Önálló alkotómunka más elvont fogalom megjelenítése céljából-más 

alkotás alapján. 

Adott alkotó vagy választott stílus jellemzőinek, stílusjegyeinek 

összegyűjtése és a gyűjtött információk felhasználása játékos alkotó 

feladatokban (pl. műfajcsere, életműbe illő „hamisítvány” kreálása, 

öltözet kollekció tervezése) 

Adott látvány, tárgy együttes vizuális ábrázolása, majd a látvány 

kiegészítése, továbbgondolása választott vizuális alkotások képi 

elemeinek felhasználásával a személyes mondanivaló érdekében.  

A XVII-XIX. századi magyar művészet legjelentősebb alkotásainak 

megismerése, egy-egy alkotáshoz televíziós műveltségi vetélkedők 

stílusában változatos tesztkérdések írása egyénileg vagy csoportban. 

Egyéni felkészülés után a vetélkedő eljátszása. 

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Művészeti élmények (pl. zene, 

színház/mozgás, médiajelenség) vizuális 

megjelenítése, különböző eszközökkel (pl. 

festés, kollázs) önkifejező alkotásokban. A 

megjelenítés rövid szöveges értelmezése. 

Elvont fogalmak (pl. hűség, szabadság, 

harmónia, zsarnokság, szorongás) változatos 

vizuális megjelenítésére műalkotások 

gyűjtése (pl. tabló, prezentáció) egyénileg 

vagy csoportmunkában.  

Példaként korábban látott műalkotás 

stílusjegyeit felhasználva önálló 

alkotómunka más elvont fogalom 

megjelenítése céljából. 

Adott alkotó vagy választott stílus 

jellemzőinek, stílusjegyeinek összegyűjtése 

és a gyűjtött információk felhasználása 

játékos alkotó feladatokban (pl. műfajcsere, 

életműbe illő „hamisítvány” kreálása, öltözet 

kollekció tervezése) 

Művészeti élmények, elvont fogalmak 

vizuális megjelenítése, átírása változatos 

eszközökkel. 

Önálló alkotómunka, műalkotásgyűjtés az 

adott témának megfeleltetve. 

Adott alkotó vagy választott stílus 

jellemzőinek, stílusjegyeinek összegyűjtése 

és a gyűjtött információk felhasználása 

játékos alkotó feladatokban. 

A XIX-XX. századi magyar művészet 

legjelentősebb alkotásainak megismerése 

(Barabás, Borsos, Csontváry, Madarász, 

Munkácsy, Paál stb.), egy-egy alkotáshoz 

televíziós műveltségi vetélkedők stílusában 

változatos tesztkérdések írása egyénileg vagy 

csoportban. 

A gyűjtemények bemutatása, vitatható 

műalkotások kapcsán az érvelés gyakorlása. 

Adott alkotó alkotásának ismerete, 

adaptációja (pl. Baldessari, Bacon, 

Caravaggio, Giotto, Michelangelo, 

Rembrandt, Vermeer) 

Fogalmak 

 figuratív-nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, kiemelés eszközei, fény- és színhatás, 

kontraszt, színkontraszt, enteriőr 

 

NAT témakör 
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző 

kifejezőeszközei 
5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

Vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és 

alkotó tevékenységében felhasználja, egyénileg és csoportmunkában is; 

Látványok, képek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán 

személyes módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, 

gondolatait, asszociációit; 

Vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja 

a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Példák alapján a mozgókép működésének értelmezése (pl. 

időszervezés, képkivágás/kameramozgás, plán, hanghatás) majd kreatív 

alkalmazása feladatokban (pl. storyboard készítése megadott 

képkockából kiindulva), mely a médium sajátos (nyelvi) működésének 

felismerését célozza meg. 

Példák alapján a technikai képalkotó, digitális médiumok (pl. sajtófotó, 

híroldal, klip) hétköznapi kommunikációs, továbbá személyes és 

művészi kifejező szándékának összehasonlítása. 

 

Tevékenységek/ismeretek Fejlesztési követelmények 

Adott témával kapcsolatos vizuális 

információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból 

Vizuális megjelenéseket, képeket, 

mozgóképeket, médiaszövegeket 

vizsgál, összehasonlít 

Példák alapján a mozgókép 

működésének értelmezése  majd 

kreatív alkalmazása feladatokban (pl. 

Storyboard készítése megadott 

képkockából kiindulva,) 

Példák alapján a technikai képalkotó, 

digitális médiumok (pl. Sajtófotó, 

blog, klip,) hétköznapi 

kommunikációs, továbbá személyes és 

művészi kifejező szándékának 

összehasonlítása. 

A különböző alkotások vizsgálata, összehasonlítása 

során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és 

alkotó tevékenységében felhasználja, egyénileg és 

csoportmunkában is. 

Érzések, asszociációk, mondanivaló egyedi, 

személyes kifejezésére törekvés 

Kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés 

vizuális eszközeinek használata egyénileg és 

csoportmunkában is 

Mozgókép működésének értelmezése (pl. 

Időszervezés, képkivágás/kameramozgás, plán, 

hanghatás) majd kreatív alkalmazása összetett 

feladatokban, mely a médium sajátos (nyelvi) 

működésének felismerését célozza meg. 

Digitális médiumok hétköznapi kommunikációs, 

továbbá személyes és művészi kifejező 

szándékának összehasonlítása példákon keresztül. 

Fogalmak 

 vizuális kifejezési eszközök, médium, figyelemirányítás, kompozíció, képkivágás, nézőpont, 

vizuális átírás, címrend, tipográfia, illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, 

kameramozgás 

 



 

NAT témakör 
Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális 

megjelenítésének lehetőségei 
5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett 

asszociatív módon generált képeket, történeteket szövegesen 

megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

Vizuális megjelenések, képek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása, tapasztalatok felhasználása alkotó tevékenységében  

A helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a 

kép és szöveg, a kép és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, 

egyénileg vagy csoportmunkában is; 

Adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb 

médiumok képírási formáinak segítségével egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

Feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Példák alapján a tér és idő valós érzékelését, látványát, 

törvényszerűségeit megfigyeli és összeveti a különböző korok teret és 

időbeliséget ábrázoló, megjelenítő módjaival, (pl. Ókori egyiptomi, 

középkor, reneszánsz, barokk művészeti törekvései). 

A teret, térbeliséget (pl. Kórházi folyosó, vágyott szoba, metróállomás) 

ábrázolja az egy iránypontos perspektíva szabályaival.  Az elkészült 

alkotások, rajzokat kiegészíti (pl. Személyes szöveggel, saját fotóval, 

képrészlettel, műalkotások szereplőivel). 

A két iránypontos perspektíva szabályainak megismerése, alkalmazása 

szögletes testek rajzi megjelenítésében.  

Egyméretű axonometria felhasználásával készült, irreális tereket 

bemutató műalkotások (pl. Vasarely, M.C. Escher, Orosz István művei) 

szerkezeti elvének megfigyelése után önállóan alkot változatokat. 

A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének és kezdeti 

animációs filmek technikatörténeti hátterének megismerése (pl. 

Muybridge, Lumiere, Funny faces)  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vizuális megjelenések, képek, 

mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása 

Feltárt következtetések megfogalmazása, 

felhasználása alkotó tevékenységben 

Példák alapján a tér és idő valós 

érzékelésének, látványának, 

törvényszerűségeinek megfigyelése és 

összevetése a különböző korok teret és 

időbeliséget ábrázoló, megjelenítő 

módjaival, (pl. Ókori egyiptomi, 

középkor, reneszánsz, barokk művészeti 

törekvései). 

Asszociatív módon generált képeket, 

történeteket szövegesen megfogalmaz, 

vizuálisan megjelenít, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

Vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, 

médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 

során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és 

alkotó tevékenységében felhasználja, egyénileg 

és csoportmunkában is 

A helyzetek, történetek ábrázolása, 

dokumentálása során felhasználja a kép és 

szöveg, a kép és hang viszonyában rejlő 

lehetőségeket, egyénileg vagy csoportmunkában 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tér, térbeliség (pl. Kórházi folyosó, 

vágyott szoba, metróállomás) ábrázolása 

az egy iránypontos perspektíva 

szabályaival.  Az elkészült alkotások, 

rajzok kiegészítése (pl. Személyes 

szöveggel, saját fotóval, képrészlettel, 

műalkotások szereplőivel). 

A két iránypontos perspektíva 

szabályainak megismerése, alkalmazása 

szögletes testek rajzi megjelenítésében.  

Egyméretű axonometria alkalmazása 

műalkotások interpretációiban. 

A mozgókép működésének, a mozgás 

illúziókeltésének és kezdeti animációs 

filmek technikatörténeti hátterének 

megismerése. 

Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni 

elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

Egy-és két iránypontos perspektíva alkalmazása 

szögletes testek ábrázolásánál. 

Egyméretű axonometria felhasználásával 

készült, irreális tereket bemutató műalkotások 

(pl. Vasarely, m.c. escher, orosz istván művei) 

szerkezeti elvének megfigyelése után változatok 

önálló alkotása. 

Stop motion típusú animációs kisfilmek 

készítésének megismerése 

Fogalmak 

tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vizuális 

megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard, állókép, mozgókép, képes forgatókönyv, 

fázis, perspektíva, axonometria 

 

NAT témakör 
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg 

üzenete 
6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett 

asszociatív módon generált képeket, történeteket szövegesen 

megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

Vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, 

egyensúlyteremtés vizuális eszközeit, egyénileg és csoportmunkában is; 

A helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a 

kép és szöveg, a kép és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, 

egyénileg vagy csoportmunkában is; 

Nem vizuális információkat (pl. Számszerű adat, absztrakt fogalom) 

különböző célok (pl. Tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében 

vizuális, képi üzenetté alakít; 

Gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális 

eszközök segítségével prezentálja. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Példák alapján a nyomtatott és online sajtó tervezésekor (pl. Napilap, 

magazin, honlap) alkalmazott fontosabb figyelemvezető, kiemelő 

eljárások értelmezése (pl. Címrend, betűméret, tipográfia, szöveg és 

képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, hang-és képanyagok) és 

felhasználása játékos tervező feladatokban (pl. Híroldal tervezése az 

osztály számára, saját profil tervezése) egyénileg és csoportmunkában. 

Nem vizuális információk (pl. Számszerű adat, absztrakt fogalom) 

különböző célok (pl. Tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében 

vizuális, képi üzenetté alakítása (pl. Rajz, festés, térbeli konstrukció, 

fotó, film, installáció, számítógépes infografika, fényjáték 

segítségével), és/vagy saját jelzésrendszer alkalmazásával (pl. 

Szubjektív térkép, „hangulathőmérő”). 

Különböző helyzetekben (tanulási, hétköznapi, utazási, fiktív, 

dramatikus) az adott szituációhoz, tartalomhoz, közlési szándékhoz és a 

személyes érdeklődéshez leginkább illeszkedő, kifejező és változatos 

vizuális eszközökkel prezentáció létrehozása, a gondolatok, tervek, 

vélemények, észrevételek bemutatásához (pl. Tabló, képfolyam, 

diagram, digitális prezentáció). 

Példák alapján direkt kommunikációs célok érdekében kép és szöveg 

vizuális és fogalmi/szöveges üzenetének tanulmányozása, azok 

egymást befolyásoló, módosító, erősítő, illetve gyengítő hatásának 

vizsgálata játékos feladatokban (pl. Adott kép továbbgondolása 

különböző képaláírásokkal, „elromlott TV”: csak kép vagy csak hang 

alapján a szituáció reprodukálása). 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

- Adott témával, feladattal kapcsolatos 

vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

A valóság vagy a vizuális alkotások, 

illetve azok elemei által felidézett 

asszociatív módon generált képeket, 

történeteket szövegesen megfogalmaz, 

vizuálisan megjelenít, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

Vizuális megjelenítés során használja a 

kiemelés, figyelemirányítás, 

egyensúlyteremtés vizuális eszközeit, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

Nem vizuális információk (pl. Számszerű 

adat, absztrakt fogalom) különböző célok 

(pl. Tudományos, gazdasági, turisztikai) 

érdekében vizuális, képi üzenetté 

alakítása (pl. Rajz, festés, térbeli 

konstrukció, fotó), és/vagy saját 

jelzésrendszer alkalmazásával (pl. 

Szubjektív térkép, „hangulathőmérő”). 

Vizuális megjelenítés során használja a 

kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés 

vizuális eszközeit, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

A helyzetek, történetek ábrázolása, 

dokumentálása során felhasználja a kép és 

szöveg, a kép és hang viszonyában rejlő 

lehetőségeket, egyénileg vagy csoportmunkában 

is; 

Nem vizuális információkat (pl. Számszerű adat, 

absztrakt fogalom) különböző célok (pl. 

Tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében 

vizuális, képi üzenetté alakít; 

Gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét 

változatos vizuális eszközök segítségével 

prezentálja. 

Példák alapján a nyomtatott és online sajtó 

tervezésekor (pl. Napilap, magazin) alkalmazott 

fontosabb figyelemvezető, kiemelő eljárások 

értelmezése (pl. Címrend, betűméret, tipográfia, 

szöveg és képi illusztráció viszonya, képaláírás) 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Különböző helyzetekben (tanulási, 

hétköznapi, utazási, fiktív, dramatikus) az 

adott szituációhoz, tartalomhoz, közlési 

szándékhoz és a személyes érdeklődéshez 

leginkább illeszkedő, kifejező és 

változatos vizuális eszközökkel 

prezentáció létrehozása, a gondolatok, 

tervek, vélemények, észrevételek 

bemutatásához (pl. Tabló, képfolyam). 

és felhasználása játékos tervező feladatokban 

egyénileg és csoportmunkában. 

 

Fogalmak: kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs cél, 

hatáskeltés vizuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás , verbális és 

vizuális kommunikáció 

 

NAT témakör Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, 

szövegesen jellemez, bemutat; 

Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

Alkotásokat, építményeket összehasonlít, megkülönböztet és 

összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal; 

Különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott 

cél érdekében gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a 

gyűjtés eredményeit; 

Adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és 

eszközhasználattal tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

Gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális 

eszközök segítségével prezentálja; 

Adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, 

megoldási lehetőségeket talál, javasol, a probléma megoldása 

érdekében kísérletezik; 

Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit 

rugalmasan alkalmazva megoldást talál 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. védelem, 

álcázás, stílusváltás) érdekében, a történeti korok tárgyainak 

vizsgálatán keresztül. 

 Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. metszetrajz, 

vetületi ábrázolás) a saját tervek megjelenítése szabadkézi rajzban. 

Személyes tárgyak (pl. öltözék, fontos tárgyak, közvetlen otthoni 

környezet) elemzése és megjelenítése a személyes stílus bemutatása 

érdekében, tetszőlegesen választott eszközökkel (pl. stíluslap, 

divatrajz).  

Lakóhelyének (vagy a magyar népművészeti tájegységek egyikének) 

jellemző díszítőmotívumait felhasználó, önállóan gyűjtött inspirációs 

forrás segítségével mintatervezés különböző léptékben. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Különböző művészettörténeti korokban, 

stílusokban készült alkotásokat, 

építményeket összehasonlít, 

megkülönböztet és összekapcsol más 

jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal; 

Különböző korok és kultúrák 

szimbólumai és motívumai közül adott 

cél érdekében gyűjtést végez, és alkotó 

tevékenységében felhasználja a gyűjtés 

eredményeit; 

Adott koncepció figyelembevételével, 

tudatos anyag- és eszközhasználattal 

tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, 

egyénileg vagy csoportmunkában is; 

Gondolatait, terveit, észrevételeit, 

véleményét változatos vizuális eszközök 

segítségével prezentálja; 

Adott téma vizuális feldolgozása 

érdekében problémákat vet fel, megoldási 

lehetőségeket talál, javasol, a probléma 

megoldása érdekében kísérletezik; 

Tárgyak átalakítása, áttervezése 

meghatározott célok (pl. Védelem, 

álcázás, stílusváltás) érdekében, a 

történeti korok és a modern design 

tárgyainak vizsgálatán keresztül. 

Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás 

segítségével (pl. Metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) a saját tervek megjelenítése 

szabadkézi rajzban. 

Személyes tárgyak (pl. Öltözék, fontos 

tárgyak, közvetlen otthoni környezet) 

elemzése és megjelenítése a személyes 

stílus bemutatása érdekében, 

Különböző korok és kultúrák szimbólumai és 

motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a 

gyűjtés eredményeit; 

Adott koncepció figyelembevételével, tudatos 

anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 

tervez és hoz létre, egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

Tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott 

célok (pl. Védelem, álcázás, stílusváltás) 

érdekében, a történeti korok és a modern design 

tárgyainak vizsgálatán keresztül 

Lakóhelyének (vagy a magyar népművészeti 

tájegységek egyikének) jellemző 

díszítőmotívumait felhasználó, önállóan gyűjtött 

inspirációs forrás segítségével mintatervezés 

különböző léptékben. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

tetszőlegesen választott eszközökkel (pl. 

Stíluslap, divatrajz).  

Fogalmak metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, tudatos anyaghasználat, divat, személyes 

stílus 

 

NAT témakör 
Környezet: Technológia és hagyomány – 

Tárgyak, terek, funkció 
5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Különböző szimbólumok és motívumok körében adott céllal gyűjtést 

végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

Adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és 

eszközhasználattal tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

Adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, 

megoldási lehetőségeket talál, javasol, a probléma megoldása 

érdekében kísérletezik; 

Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit 

rugalmasan alkalmazva megoldást talál. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Példák alapján épített terek, téri helyzetek elemző vizsgálata különböző 

vizuális eszközökkel, a tér megjelenítésének (pl. 2D és 3D) 

lehetőségeivel kísérletezve. 

A közvetlen környezet hasznos átalakítása érdekében konkrét probléma 

feltárása (pl. térhasznosítás az iskolaudvaron, szelektív szemétgyűjtés 

bevezetése, közösségi tér a településen), elemzése, a megoldás 

érdekében az ötletek vizuális rögzítése, majd a végleges megoldási 

javaslat kidolgozása, modellezése és bemutatása egyénileg és 

csoportmunkában. Az adott cél érdekében folyó tervezési folyamat 

lépéseinek dokumentálása. 

Személyes tárgy áttervezése a funkció megtartásával, ugyanakkor 

sajátos szempontok érvényesítésével (pl. abszurd vagy természet 

inspirálta formaalakítás, tárgy a távoli jövőből) a vizuális felmérésből 

származó elemző tapasztalatok (pl. mérés, információgyűjtés, ötletek 

vázlatos megjelenítése) alapján, a gazdaságos anyaghasználat 

érvényesítésével. 

 

  



 

 

Tevékenységek/ismeretek Fejlesztési követelmények 

Különböző korok és kultúrák szimbólumai 

és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében 

felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

Alkotómunka során felhasználja a már látott 

képi inspirációkat; 

Adott témával, feladattal kapcsolatos 

vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

Adott koncepció figyelembevételével, 

tudatos anyag- és eszközhasználattal 

tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, 

egyénileg vagy csoportmunkában is; 

Példák alapján épített terek, téri helyzetek 

(pl. Klasszikus épület, térinstalláció) elemző 

vizsgálata különböző vizuális eszközökkel, 

a tér megjelenítésének (pl. 2d és 3d) 

lehetőségeivel kísérletezve (pl. 

Papírplasztika, makett készítése). 

Személyes tárgy (pl. Fülhallgató, toll, 

telefontok) áttervezése a funkció 

megtartásával, ugyanakkor sajátos 

szempontok érvényesítésével (pl. Abszurd 

vagy természet inspirálta formaalakítás, 

tárgy a távoli jövőből) a vizuális 

felmérésből származó elemző tapasztalatok 

(pl. Mérés, információgyűjtés, ötletek 

vázlatos megjelenítése) alapján, a 

gazdaságos anyaghasználat 

érvényesítésével. 

Adott téma vizuális feldolgozása 

érdekében problémákat felvetése, 

megoldási lehetőségeket találása, 

javaslásal, a probléma megoldása 

érdekében kísérletezés; 

Nem konvencionális feladatok kapcsán 

egyéni elképzelések, ötletek rugalmas 

alkalmazása. 

A közvetlen környezet hasznos 

átalakítása érdekében konkrét 

probléma feltárása (pl. Térhasznosítás 

az iskolaudvaron, szelektív 

szemétgyűjtés bevezetése, közösségi 

tér a településen), elemzése, a 

megoldás érdekében az ötletek vizuális 

rögzítése, majd a végleges megoldási 

javaslat kidolgozása, modellezése és 

bemutatása egyénileg és 

csoportmunkában.  

 

Fogalmak építészeti elem, lépték, designgondolkodás, ergonómia, forma és 

funkció összefüggései 

környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei 

 

  



 

8. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok  5 

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió  
5 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei  5 

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei  
5 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete  6 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat  5 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció  5 

 

NAT témakör Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, 

részletgazdagon, szövegesen jellemez, bemutat; 

Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

Szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti 

a látványt, egyénileg és csoportmunkában is; 

Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült 

alkotásokat, építményeket összehasonlít, megkülönböztet és 

összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek 

segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

Tetszésítélete alapján alkotásokról információkat gyűjt, kifejezőerő és a 

közvetített hatás szempontjából csoportosítja, és megállapításait 

felhasználja más szituációban; 

Megfogalmazza személyes viszonyulását, értelmezését adott vagy 

választott művész alkotásai, társadalmi reflexiói kapcsán. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Adott vagy választott – klasszikus, modern, kortárs – művészettörténeti 

korban, stílusban készült alkotások, építmények összehasonlító, 

elemzéséből (pl. kora középkori és reneszánsz vagy barokk és XX-

XXI. századi emberábrázolás, klasszikus és modern építészet 

anyaghasználata, figuratív és nonfiguratív ábrázolás a modern 

művészetben) származó tapasztalatok megfigyelése, elemzése (pl. 

stílusjegyek, kifejezőerő, hatáskeltés, anyaghasználat és funkció) és 

felhasználása az alkotás során. Az adott témához társított korszakra, 

stílusra jellemző elemek, karakter felhasználásával vagy 

hangsúlyozásával fantáziát, belső képeket, intuíciót felhasználó 

feladatok megoldása (pl. művek átdolgozása, parafrázis készítése, 

társasjáték, számítógépes játék tervezése, prezentáció, színházi, filmes 

látványterv, irodalmi, zenei illusztráció). 

Különböző korból és kultúrából származó művek csoportosítása 

különböző szempontok (pl. műfaj, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű 

célja) szerint. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vizuális művészeti alkotások 

megfigyelése, egyéni vélemény-

formálás, elemző megállapítások és ezek 

felhasználása az alkotási folyamatban: pl. 

képolvasás, látvány ismertetése, 

eligazodás vizuális információk között. 

szöveges vagy egyszerű képi inspiráció 

alapján elképzeli és megjeleníti a 

látványt, egyénileg és csoportmunkában 

is 

tetszésítélete alapján alkotásokról 

információkat gyűjt, kifejezőerő és a 

közvetített hatás szempontjából 

csoportosítja, és megállapításait 

felhasználja más szituációban; 

megfogalmazza személyes viszonyulását, 

értelmezését adott vagy választott 

művész alkotásai, társadalmi reflexiói 

kapcsán 

Különböző korból és kultúrából 

származó művek csoportosítása 

különböző szempontok (pl. műfaj, 

technika, kifejezőeszköz, tériség, mű 

célja) szerint. 

Vizuális művészeti alkotások megfigyelése után 

egyéni véleményformálás: az objektív és 

szubjektív megállapítások szétválasztása, 

elemzési szempontoknak való megfelelés 

különböző művészettörténeti korokban, 

stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol 

más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, 

melyek segítségével alkotótevékenysége során 

újrafogalmazza a látványt. 

Adott vagy választott alkotások, építmények 

összehasonlító, elemzéséből  származó 

tapasztalatok megfigyelése, elemzése (pl. 

stílusjegyek, kifejezőerő, hatáskeltés, 

anyaghasználat és funkció) és felhasználása az 

alkotás során. 

. 

Fogalmak 
képzőművészeti műfaj, stíluskorszak, stílusirányzat, kortárs művészet, 

művészi kifejezés, parafrázis, vizuális napló, látványterv 

 



 

NAT témakör 
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális 

tapasztalat és reflexió 
5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul 

ahhoz, hogy a 

tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

Elvont fogalmakat, művészeti tartalmakat belső képek 

összekapcsolásával bemutat, magyaráz és különböző vizuális 

eszközökkel megjelenít; 

A vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, 

gondolatokat különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a 

tapasztalatait különböző helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja; 

Látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása 

kapcsán  személyes módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, 

gondolatait, asszociációit; 

Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit 

rugalmasan alkalmazva megoldást talál. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Művészeti élmények vizuális megjelenítése, átírása különböző 

eszközökkel önkifejező alkotásokban. A megjelenítés rövid szöveges 

értelmezése. 

Elvont fogalmak változatos vizuális megjelenítésére műalkotások 

egyénileg vagy csoportmunkában.  

A gyűjtemények bemutatása, vitatható műalkotások kapcsán az érvelés 

gyakorlása. 

Önálló alkotómunka más elvont fogalom megjelenítése céljából-más 

alkotás alapján. 

Adott alkotó vagy választott stílus jellemzőinek, stílusjegyeinek 

összegyűjtése és a gyűjtött információk felhasználása játékos alkotó 

feladatokban (pl. műfaj vagy médium csere, életműbe illő „hamisítvány” 

kreálása, öltözet kollekció tervezése) 

Adott látvány, tárgy együttes vizuális ábrázolása, majd a látvány 

kiegészítése, továbbgondolása választott vizuális alkotások képi 

elemeinek felhasználásával a személyes mondanivaló érdekében.  

A XIX-XX. századi magyar művészet legjelentősebb alkotásainak 

megismerése (Barabás, Borsos, Csontváry, Madarász, Munkácsy, Paál 

stb.), egy-egy alkotáshoz televíziós műveltségi vetélkedők stílusában 

változatos tesztkérdések írása egyénileg vagy csoportban. Egyéni 

felkészülés után a vetélkedő eljátszása 

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Művészeti élmények (pl. zene, 

színház/mozgás, médiajelenség) vizuális 

megjelenítése, átírása különböző 

eszközökkel (pl. festés, kollázs, installáció, 

fotó, rövidfilm) önkifejező alkotásokban. A 

megjelenítés rövid szöveges értelmezése. 

Elvont fogalmak (pl. hűség, szabadság, 

harmónia, zsarnokság, szorongás) változatos 

vizuális megjelenítésére műalkotások 

gyűjtése (pl. tabló, prezentáció) egyénileg 

vagy csoportmunkában.  

Példaként korábban látott műalkotás 

stílusjegyeit felhasználva önálló 

alkotómunka más elvont fogalom 

megjelenítése céljából. 

Adott alkotó vagy választott stílus 

jellemzőinek, stílusjegyeinek összegyűjtése 

és a gyűjtött információk felhasználása 

játékos alkotó feladatokban (pl. műfaj vagy 

médium csere, életműbe illő „hamisítvány” 

kreálása, öltözet kollekció tervezése) 

Adott látvány, tárgy-együttes (pl. félhomály, 

ellenfény, alulnézet, letakart beállítás, 

felborult pad, kiborult kuka, kötél, tűzoltó 

kalapács, fél pár strandpapucs) vizuális 

ábrázolása (pl. fotó, rajz, festés, plasztika), 

majd a látvány kiegészítése, 

továbbgondolása választott vizuális 

alkotások (pl. Matisse: Csendélet kék 

asztalon, Moholy-Nagy: Q1 Suprematistic, 

Munch: Sikoly, Vermeer: Geográfus,) képi 

elemeinek felhasználásával a személyes 

mondanivaló érdekében. 

Művészeti élmények, elvont fogalmak 

vizuális megjelenítése, átírása változatos 

eszközökkel. 

Önálló alkotómunka, műalkotásgyűjtés az 

adott témának megfeleltetve. 

Adott alkotó vagy választott stílus 

jellemzőinek, stílusjegyeinek összegyűjtése 

és a gyűjtött információk felhasználása 

játékos alkotó feladatokban. 

A XIX-XX. századi magyar művészet 

legjelentősebb alkotásainak megismerése 

(Barabás, Borsos, Csontváry, Madarász, 

Munkácsy, Paál stb.), egy-egy alkotáshoz 

televíziós műveltségi vetélkedők stílusában 

változatos tesztkérdések írása egyénileg vagy 

csoportban. 

A gyűjtemények bemutatása, vitatható 

műalkotások kapcsán az érvelés gyakorlása. 

Adott alkotó alkotásának ismerete, 

adaptációja (pl. Baldessari, Bacon, 

Caravaggio, Chagall, Csontváry, Dali, 

Escher, Giacometti, Giotto, Haring, 

Michelangelo, Modigliani, Monet, Moor, 

Munkácsy, Rembrandt, Shiota, van Gogh, 

Vasarely, Vermeer) 

Fogalmak: vizuális átírás, kiemelés eszközei, fény- és színhatás, kontraszt, színkontraszt, 

enteriőr 

 



 

NAT témakör 
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző 

kifejezőeszközei 
5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és 

alkotó tevékenységében felhasználja, egyénileg és csoportmunkában is; 

látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása 

kapcsán személyes módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő 

érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja 

a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Példák alapján a mozgókép működésének értelmezése (pl. 

időszervezés, képkivágás/kameramozgás, plán, hanghatás) majd kreatív 

alkalmazása összetett feladatokban (pl. storyboard készítése megadott 

képkockából kiindulva, rövidfilm készítése megadott fogalomból vagy 

fotóból kiindulva), mely a médium sajátos (nyelvi) működésének 

felismerését célozza meg. 

Példák alapján a technikai képalkotó, digitális médiumok (pl. sajtófotó, 

híroldal, blog, filmetűd, klip, videóinstalláció) hétköznapi 

kommunikációs, továbbá személyes és művészi kifejező szándékának 

összehasonlítása. 
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Kapcsolatos vizuális információkat és 

képi inspirációkat keres többféle 

forrásból 

Vizuális megjelenéseket, képeket, 

mozgóképeket, médiaszövegeket 

vizsgál, összehasonlít 

Példák alapján a mozgókép 

működésének értelmezése  majd 

kreatív alkalmazása összetett 

feladatokban (pl. Storyboard készítése 

megadott képkockából kiindulva, 

rövidfilm készítése megadott 

fogalomból vagy fotóból kiindulva) 

Példák alapján a technikai képalkotó, 

digitális médiumok (pl. Sajtófotó, 

híroldal, blog, filmetűd, klip, 

videóinstalláció) hétköznapi 

kommunikációs, továbbá személyes és 

művészi kifejező szándékának 

összehasonlítása. 

A különböző alkotások vizsgálata, összehasonlítása 

során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és 

alkotó tevékenységében felhasználja, egyénileg és 

csoportmunkában is . 

Érzések, asszociációk, mondanivaló egyedi, 

személyes kifejezésére törekvés 

Kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés 

vizuális eszközeinek használata egyénileg és 

csoportmunkában is 

Mozgókép működésének értelmezése (pl. 

Időszervezés, képkivágás/kameramozgás, plán, 

hanghatás) majd kreatív alkalmazása összetett 

feladatokban, mely a médium sajátos (nyelvi) 

működésének felismerését célozza meg. 

Digitális médiumok hétköznapi kommunikációs, 

továbbá személyes és művészi kifejező 

szándékának összehasonlítása példákon keresztül. 

 

Fogalmak: címrend, tipográfia, illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, 

kameramozgás 

 

NAT témakör 
Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális 

megjelenítésének lehetőségei 
5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett 

asszociatív módon generált képeket, történeteket szövegesen 

megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

Vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása, tapasztalatok felhasználása alkotó tevékenységében  

A helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a 

kép és szöveg, a kép és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, 

egyénileg vagy csoportmunkában is; 

Adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb 

médiumok képírási formáinak segítségével egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

Feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Példák alapján a tér és idő valós érzékelését, látványát, 

törvényszerűségeit megfigyeli és összeveti a különböző korok teret és 

időbeliséget ábrázoló, megjelenítő módjaival, (pl. ókori egyiptomi, 

középkor, reneszánsz, barokk, impresszionizmus, XX-XXI. század 

művészeti törekvései). 

A teret, térbeliséget (pl. kórházi folyosó, vágyott szoba, metróállomás) 

ábrázolja az egy iránypontos perspektíva szabályaival.  Az elkészült 

alkotások, rajzokat kiegészíti (pl. személyes szöveggel, saját fotóval, 

képrészlettel, műalkotások szereplőivel). 

A két iránypontos perspektíva szabályainak megismerése, alkalmazása 

szögletes testek rajzi megjelenítésében.  

Egyméretű axonometria felhasználásával készült, irreális tereket 

bemutató műalkotások (pl. Vasarely, M.C. Escher, Orosz István művei) 

szerkezeti elvének megfigyelése után önállóan alkot változatokat. 

A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének és kezdeti 

animációs filmek technikatörténeti hátterének megismerése után (pl. 

Muybridge, Lumiere, Funny faces) stop motion típusú animációs 

kisfilmek készítése csoportban. 
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vizuális megjelenések, képek, 

mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása 

feltárt következtetések megfogalmazása, 

felhasználása alkotó tevékenységben 

Példák alapján a tér és idő valós 

érzékelésének, látványának, 

törvényszerűségeinek megfigyelése és 

összevetése a különböző korok teret és 

időbeliséget ábrázoló, megjelenítő 

módjaival, (pl. ókori egyiptomi, középkor, 

reneszánsz, barokk, impresszionizmus, 

XX-XXI. század művészeti törekvései). 

A tér, térbeliség (pl. kórházi folyosó, 

vágyott szoba, metróállomás) ábrázolása 

az egy iránypontos perspektíva 

szabályaival.  Az elkészült alkotások, 

rajzok kiegészítése (pl. személyes 

szöveggel, saját fotóval, képrészlettel, 

műalkotások szereplőivel). 

A két iránypontos perspektíva 

szabályainak megismerése, alkalmazása 

szögletes testek rajzi megjelenítésében.  

Egyméretű axonometria alkalmazása 

műalkotások interpretációiban. 

A mozgókép működésének, a mozgás 

illúziókeltésének és kezdeti animációs 

filmek technikatörténeti hátterének 

asszociatív módon generált képeket, 

történeteket szövegesen megfogalmaz, 

vizuálisan megjelenít, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, 

médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 

során feltárt következtetéseit megfogalmazza, 

és alkotó tevékenységében felhasználja, 

egyénileg és csoportmunkában is 

a helyzetek, történetek ábrázolása, 

dokumentálása során felhasználja a kép és 

szöveg, a kép és hang viszonyában rejlő 

lehetőségeket, egyénileg vagy 

csoportmunkában 

nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni 

elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

Egy-és két iránypontos perspektíva alkalmazása 

szögletes testek ábrázolásánál. 

Egyméretű axonometria felhasználásával 

készült, irreális tereket bemutató műalkotások 

(pl. Vasarely, M.C. Escher, Orosz István 

művei) szerkezeti elvének megfigyelése után 

változatok önálló alkotása. 

stop motion típusú animációs kisfilmek 

készítésének megismerése 
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megismerése, stop motion típusú 

animációs kisfilmek készítése csoportban. 

Fogalmak: állókép, mozgókép, képes forgatókönyv, fázis, perspektíva, axonometria 

 

NAT témakör 
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg 

üzenete 
6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett 

asszociatív módon generált képeket, történeteket szövegesen 

megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, 

egyensúlyteremtés vizuális eszközeit, egyénileg és csoportmunkában is; 

a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a 

kép és szöveg, a kép és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, 

egyénileg vagy csoportmunkában is; 

nem vizuális információkat (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) 

különböző célok (pl. tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében 

vizuális, képi üzenetté alakít; 

gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális 

eszközök segítségével prezentálja. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Példák alapján a nyomtatott és online sajtó tervezésekor (pl. napilap, 

magazin, honlap) alkalmazott fontosabb figyelemvezető, kiemelő 

eljárások értelmezése (pl. címrend, betűméret, tipográfia, szöveg és 

képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, hang-és képanyagok) és 

felhasználása játékos tervező feladatokban (pl. híroldal tervezése az 

osztály számára, saját profil tervezése) egyénileg és csoportmunkában. 

Nem vizuális információk (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) 

különböző célok (pl. tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében 

vizuális, képi üzenetté alakítása (pl. rajz, festés, térbeli konstrukció, 

fotó, film, installáció, számítógépes infografika, fényjáték 

segítségével), és/vagy saját jelzésrendszer alkalmazásával (pl. 

szubjektív térkép, „hangulathőmérő”). 

Különböző helyzetekben (tanulási, hétköznapi, utazási, fiktív, 

dramatikus) az adott szituációhoz, tartalomhoz, közlési szándékhoz és a 

személyes érdeklődéshez leginkább illeszkedő, kifejező és változatos 

vizuális eszközökkel prezentáció létrehozása, a gondolatok, tervek, 

vélemények, észrevételek bemutatásához (pl. tabló, képfolyam, 

diagram, digitális prezentáció). 

Példák alapján direkt kommunikációs célok érdekében kép és szöveg 

vizuális és fogalmi/szöveges üzenetének tanulmányozása, azok 

egymást befolyásoló, módosító, erősítő, illetve gyengítő hatásának 

vizsgálata játékos feladatokban (pl. adott kép továbbgondolása 

különböző képaláírásokkal, „elromlott TV”: csak kép vagy csak hang 

alapján a szituáció reprodukálása). 
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- adott témával, feladattal kapcsolatos 

vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve 

azok elemei által felidézett asszociatív 

módon generált képeket, történeteket 

szövegesen megfogalmaz, vizuálisan 

megjelenít, egyénileg és csoportmunkában 

is; 

vizuális megjelenítés során használja a 

kiemelés, figyelemirányítás, 

egyensúlyteremtés vizuális eszközeit, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

Nem vizuális információk (pl. számszerű 

adat, absztrakt fogalom) különböző célok 

(pl. tudományos, gazdasági, turisztikai) 

érdekében vizuális, képi üzenetté alakítása 

(pl. rajz, festés, térbeli konstrukció, fotó, 

film, installáció, számítógépes infografika, 

fényjáték segítségével), és/vagy saját 

jelzésrendszer alkalmazásával (pl. 

szubjektív térkép, „hangulathőmérő”). 

vizuális megjelenítés során használja a 

kiemelés, figyelemirányítás, 

egyensúlyteremtés vizuális eszközeit, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

a helyzetek, történetek ábrázolása, 

dokumentálása során felhasználja a kép és 

szöveg, a kép és hang viszonyában rejlő 

lehetőségeket, egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

nem vizuális információkat (pl. számszerű 

adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl. 

tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében 

vizuális, képi üzenetté alakít; 

gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét 

változatos vizuális eszközök segítségével 

prezentálja. 

Példák alapján a nyomtatott és online sajtó 

tervezésekor (pl. napilap, magazin, honlap) 

alkalmazott fontosabb figyelemvezető, 

kiemelő eljárások értelmezése (pl. címrend, 

betűméret, tipográfia, szöveg és képi 

illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, hang-



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Különböző helyzetekben (tanulási, 

hétköznapi, utazási, fiktív, dramatikus) az 

adott szituációhoz, tartalomhoz, közlési 

szándékhoz és a személyes érdeklődéshez 

leginkább illeszkedő, kifejező és változatos 

vizuális eszközökkel prezentáció 

létrehozása, a gondolatok, tervek, 

vélemények, észrevételek bemutatásához 

(pl. tabló, képfolyam, diagram, digitális 

prezentáció). 

és képanyagok) és felhasználása játékos 

tervező feladatokban (pl. híroldal tervezése az 

osztály számára, saját profil tervezése) 

egyénileg és csoportmunkában. 

 

Fogalmak: verbális és vizuális kommunikáció, közlési szándék, figyelemirányítás, kiemelés, 

sűrítés, metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, tudatos anyaghasználat, divat, személyes 

stílus 

 

NAT témakör Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, 

részletgazdagon szövegesen jellemez, bemutat; 

Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült 

alkotásokat, építményeket összehasonlít, megkülönböztet és 

összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek 

segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

Különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott 

cél érdekében gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a 

gyűjtés eredményeit; 

Adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és 

eszközhasználattal tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

Gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális 

eszközök segítségével prezentálja; 

Adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, 

megoldási lehetőségeket talál, javasol, a probléma megoldása 

érdekében kísérletezik; 

Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit 

rugalmasan alkalmazva megoldást talál. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. védelem, 

álcázás, stílusváltás) érdekében, a történeti korok és a modern design 

tárgyainak vizsgálatán keresztül. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás 

segítségével (pl. metszetrajz, vetületi ábrázolás) a saját tervek 

megjelenítése szabadkézi rajzban. 

Személyes tárgyak (pl. öltözék, fontos tárgyak, közvetlen otthoni 

környezet) elemzése és megjelenítése a személyes stílus bemutatása 

érdekében, tetszőlegesen választott eszközökkel (pl. stíluslap, 

divatrajz).  

Lakóhelyének (vagy a magyar népművészeti tájegységek egyikének) 

jellemző díszítőmotívumait felhasználó, önállóan gyűjtött inspirációs 

forrás segítségével mintatervezés különböző léptékben, és a minta 

felhasználása a környezetalakításban (pl. festett faldekoráció tervezése 

a kiindulásként használt magyar tájegység közösségi tere, épülete 

számára). 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Alkotásokat, építményeket összehasonlít, 

megkülönböztet és összekapcsol más 

jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, 

alkotótevékenysége során újrafogalmazza 

a látványt; 

Különböző korok és kultúrák szimbólumai 

és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében 

felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

Adott koncepció figyelembevételével, 

tudatos anyag- és eszközhasználattal 

tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, 

egyénileg vagy csoportmunkában is; 

Gondolatait, terveit, észrevételeit, 

véleményét változatos vizuális eszközök 

segítségével prezentálja; 

Adott téma vizuális feldolgozása 

érdekében problémákat vet fel, megoldási 

lehetőségeket talál, javasol, a probléma 

megoldása érdekében kísérletezik; 

Tárgyak átalakítása, áttervezése 

meghatározott célok (pl. Védelem, 

álcázás, stílusváltás) érdekében, a történeti 

korok és a modern design tárgyainak 

vizsgálatán keresztül. Egyszerű műszaki 

jellegű ábrázolás segítségével (pl. 

Metszetrajz, vetületi ábrázolás) a saját 

tervek megjelenítése szabadkézi rajzban. 

Személyes tárgyak (pl. Öltözék, fontos 

tárgyak, közvetlen otthoni környezet) 

elemzése és megjelenítése a személyes 

Különböző korok és kultúrák szimbólumai és 

motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a 

gyűjtés eredményeit; 

Adott koncepció figyelembevételével, tudatos 

anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 

tervez és hoz létre, egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

Tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott 

célok (pl. Védelem, álcázás, stílusváltás) 

érdekében, a történeti korok és a modern design 

tárgyainak vizsgálatán keresztül 

Lakóhelyének (vagy a magyar népművészeti 

tájegységek egyikének) jellemző 

díszítőmotívumait felhasználó, önállóan 

gyűjtött inspirációs forrás segítségével 

mintatervezés különböző léptékben, és a minta 

felhasználása a környezetalakításban (pl. Festett 

faldekoráció tervezése a kiindulásként használt 

magyar tájegység közösségi tere, épülete 

számára). 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

stílus bemutatása érdekében, tetszőlegesen 

választott eszközökkel (pl. Stíluslap, 

divatrajz). 

Fogalmak 

metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, tudatos anyaghasználat, divat, személyes stílus 

 

NAT témakör 
Környezet: Technológia és hagyomány – 

Tárgyak, terek, funkció 
5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Különböző szimbólumok és motívumok körében adott céllal gyűjtést 

végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

Adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és 

eszközhasználattal tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

Adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, 

megoldási lehetőségeket talál, javasol, a probléma megoldása 

érdekében kísérletezik; 

Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit 

rugalmasan alkalmazva megoldást talál. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Példák alapján épített terek, téri helyzetek elemző vizsgálata különböző 

vizuális eszközökkel, a tér megjelenítésének (pl. 2D és 3D) 

lehetőségeivel kísérletezve. 

A közvetlen környezet hasznos átalakítása érdekében konkrét probléma 

feltárása (pl. térhasznosítás az iskolaudvaron, szelektív szemétgyűjtés 

bevezetése, közösségi tér a településen), elemzése, a megoldás 

érdekében az ötletek vizuális rögzítése, majd a végleges megoldási 

javaslat kidolgozása, modellezése és bemutatása egyénileg és 

csoportmunkában. Az adott cél érdekében folyó tervezési folyamat 

lépéseinek dokumentálása. 

Személyes tárgy áttervezése a funkció megtartásával, ugyanakkor 

sajátos szempontok érvényesítésével (pl. abszurd vagy természet 

inspirálta formaalakítás, tárgy a távoli jövőből) a vizuális felmérésből 

származó elemző tapasztalatok (pl. mérés, információgyűjtés, ötletek 

vázlatos megjelenítése) alapján, a gazdaságos anyaghasználat 

érvényesítésével. 

 

  



 

Tevékenységek/ismeretek Fejlesztési követelmények 

Különböző korok és kultúrák szimbólumai 

és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében 

felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

Alkotómunka során felhasználja a már látott 

képi inspirációkat; 

Adott témával, feladattal kapcsolatos 

vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

Adott koncepció figyelembevételével, 

tudatos anyag- és eszközhasználattal 

tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, 

egyénileg vagy csoportmunkában is; 

Példák alapján épített terek, téri helyzetek 

(pl. Klasszikus és modern épület, labirintus, 

térinstalláció) elemző vizsgálata különböző 

vizuális eszközökkel, a tér megjelenítésének 

(pl. 2d és 3d) lehetőségeivel kísérletezve 

(pl. 2d-ből 3d megjelenítés: pop-up 

technika, papírplasztika, makett készítése, 

3d-ből 2d megjelenítés: épület fotói alapján 

alaprajz „rekonstrukció”). 

Személyes tárgy (pl. Fülhallgató, toll, 

telefontok) áttervezése a funkció 

megtartásával, ugyanakkor sajátos 

szempontok érvényesítésével (pl. Abszurd 

vagy természet inspirálta formaalakítás, 

tárgy a távoli jövőből) a vizuális 

felmérésből származó elemző tapasztalatok 

(pl. Mérés, információgyűjtés, ötletek 

vázlatos megjelenítése) alapján, a 

gazdaságos anyaghasználat 

érvényesítésével. 

Adott téma vizuális feldolgozása 

érdekében problémákat vet fel, 

megoldási lehetőségeket talál, javasol, 

a probléma megoldása érdekében 

kísérletezik; 

Nem konvencionális feladatok kapcsán 

egyéni elképzeléseit, ötleteit 

rugalmasan alkalmazva megoldást 

talál. 

A közvetlen környezet hasznos 

átalakítása érdekében konkrét 

probléma feltárása (pl. Térhasznosítás 

az iskolaudvaron, szelektív 

szemétgyűjtés bevezetése, közösségi 

tér a településen), elemzése, a 

megoldás érdekében az ötletek vizuális 

rögzítése, majd a végleges megoldási 

javaslat kidolgozása, modellezése és 

bemutatása egyénileg és 

csoportmunkában. Az adott cél 

érdekében folyó tervezési folyamat 

lépéseinek dokumentálása. 

 

Fogalmak 

 

építészeti elem, lépték, designgondolkodás, ergonómia, forma 

és funkció összefüggései 

 

  



 

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

 

 

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   

5-6. évfolyam  1  36  

12. évfolyam 1 32 

5. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakör neve  
Óraszám  

36 óra  

Szabályjátékok, népi játékok  7 óra  

Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással, 

tánccal)  

4 óra  

Rögtönzés  7 óra  

Saját történetek feldolgozása   5 óra  

Műalkotások feldolgozása  3 óra  

Dramaturgiai alapfogalmak   3 óra  

A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc)  2 óra  

Színházi műfajok, stílusok   2 óra  

Színházi előadás megtekintése   3 óra  

 

NAT témakör   Szabályjátékok, népi játékok 7 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Érzékelés, megfigyelés, felismerés, emlékezet, fantázia, megjelenítés 

játékai.  

Verbális és nonverbális kommunikációs játékok.  

Ritmus, tér, térköz, tájékozódás, irányok.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Felfedezi a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és 

összefüggéseit;  

Megfigyeli, azonosítja és értelmezi a tárgyi világ jelenségeit;  

Felidézi a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus 

hatásokat;  

Kitalál és alkalmaz elképzelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus 

hatásokat;  

Tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete 

jelenségeire;  

Koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között 

tevékenységeit;  

Megfigyeli, azonosítja és értelmezi a környezetéből érkező hatásokra 

adott saját válaszait;  



 

Értelmezi önmagát a csoport részeként, illetve a csoportos 

tevékenység alkotó közreműködőjeként.  

A kapcsolatteremtésen alapuló alkotó együttműködés képességének 

fejlesztése.  

Tiszta, érthető, artikulált beszéd, nonverbális kifejezőeszközök helyes 

és tudatos használata.   

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények 

Beszéd- és légzéstechnikai gyakorlatok (a 

hangsúly-, a beszédtempó- és a 

hangmagasságváltásra épülő gyakorlatok).  

A látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, 

vizuális, kinetikus hatások felidézése.  

Koncentrációs és lazítógyakorlatok az ismert 

gyakorlatok formai nehezítésével, illetve új 

gyakorlatok megismerésével.  

A figyelem összpontosítása és tudatos 

irányítása a környezet jelenségeire.  

Térérzékelést, tájékozódást, koordinációt, 

egyensúlyérzéket fejlesztő gyakorlatok.  

A tér, az idő, a tempó, a ritmus 

sajátosságainak és összefüggéseinek 

felfedezése.  

Csoportépítő játékok.  

A bizalomérzet kialakítását szolgáló 

gyakorlatok.  

A kifejező közlés technikai alapjainak 

elsajátítása – artikulációs gyakorlatok, 

tempó, hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

(pl. beszédre késztető játékok, 

hanggyakorlatok).  

Beszédgyakorlatok szavakkal, 

szókapcsolatokkal, mondatokkal; 

beszédgyakorlatok egyszerű, könnyen 

tanulható szövegekkel.  

Nem verbális kommunikációs játékok: 

beszéd nélküli gyakorlatok egész csoportban 

különféle kommunikációs helyzetekben, kis 

csoportokban és párosával.  

Koncentrációs gyakorlatok a figyelem 

irányítására, a mozgás koordinációjára, az 

együttműködésre, az egymáshoz igazodásra 

csoportos és páros formákban.  

A térérzékelést, a térbeli tájékozódást, a 

mozgáskoordinációt fejlesztő egyszerűbb 

gyakorlatok.  

Az egész csoport együttműködését igénylő 

játékok.  

Fogalmak  

légzéstechnika, hangerő, hangmagasság, hangterjedelem, hangszín, 

hangsúly, hanglejtés, beszédtempó, beszédritmus, szünet, testtartás, 

gesztus, mimika, tekintet, koncentráció, lazítás, egyensúly, koordináció, 

térhasználat, együttműködés, bizalom  

 

NAT témakör   
Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, 

zenével, mozgással, tánccal) 
4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Az érzékelés, megfigyelés, emlékezet, fantázia, megjelenítés játékai.  

Verbális és nonverbális kommunikációs játékok.  

Ritmus, tér, térköz, tájékozódás, irányok.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Fejleszti az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló 

gyakorlatát;  



 

Adekvát módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés 

eszközeit;  

Felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit (pl. 

A bábot és a maszkot);  

Használja a tér sajátosságaiban rejlő lehetőségeket;  

Felfedezi a feszültség élményét és szerepét a dramatikus 

tevékenységekben;  

Felismeri a helyzetek feldolgozása során a szerkesztésben rejlő 

lehetőségeket.  

  

Tevékenységek/ Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az együttműködésre és a konszenzus 

kialakítására irányuló gyakorlat fejlesztése.  

A verbális és nonverbális kifejezés 

eszközeinek adekvát módon történő 

alkalmazása.  

A tér sajátosságaiban rejlő lehetőségek 

figyelembevétele a dramatikus játékokban.  

A tárgyi világ kínálta eszközök, és ezek 

művészi formáinak (pl. a báb és a maszk) 

alkalmazása a dramatikus játékok során.  

A feszültség élményének és szerepének 

felfedezése a dramatikus tevékenységben.  

Kommunikációs játékok.  

Interakciós játékok.  

Csoporton belüli kommunikációt és 

együttműködést erősítő játékok.  

Megadott témára, címre alkotott állóképek, 

képsorozatok.  

Egyszerű szituációk megjelenítése különféle 

eszközrendszerek használatával (pl. 

némajáték, számsorok, halandzsa).  

Bábos, maszkos formák használata a 

szerepbelépés elősegítésére, illetve a 

játéklehetőségek kitágítására.  

Szobrok, szoborcsoportok alkotása, ismert 

festmények szereplőinek megjelenítése, 

megszólaltatása.  

Fogalmak  drámajáték, kommunikáció, interakció, feszültség, némajáték, halandzsa  

 

NAT témakör  Rögtönzés 7 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Kapcsolat létrehozása és fenntartása, egymásra figyelés.  

Szerepbe lépés. Játékbátorság.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Az alkotótevékenység során használja a megismert kifejezési 

formákat;  

Felfedezi a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő 

lehetőségeket;  

Felismeri és alapszinten alkalmazza a kapcsolat létrehozásának és 

fenntartásának technikáit.  

Aktív, alkotó részvétel a közös munkában, improvizációs képesség 

fejlesztése, az egymásra figyelés és az együttműködés erősítése.  

A kreativitás, a tartós, intenzív figyelem erősítése, a társak 

munkájának megértése, tisztelete.  

 



 

6. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

36 óra 

Csoportos játék és megjelenítés 4 óra 

Rögtönzés és együttműködés 6 óra 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 2 óra 

Történetek feldolgozása 20 óra 

Megismerő és befogadóképesség 4 óra 

 

 

NAT témakör Csoportos játék és megjelenítés 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Érzékelés, megfigyelés, felismerés, emlékezet, fantázia, megjelenítés 

játékai. 

Beszédre késztetés, verbális és nonverbális kommunikációs játékok; 

ritmus, tér, térköz, tájékozódás, irányok. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A kapcsolatteremtésen alapuló alkotó együttműködés képességének 

fejlesztése.  

Tiszta, érthető, artikulált beszéd, világos kifejezés, adekvát 

nyelvhasználat fejlesztése; nonverbális kifejezőeszközök helyes és 

tudatos használata; az élőszó zenei kifejezőeszközeinek helyes és 

tudatos használata;  

Táncos és mozgásos tevékenységek a mozgáskultúra és a mozgásos 

kommunikáció fejlesztése céljából. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Általános mozgásos/táncos bemelegítés: az egész csoportot megmozgató kapcsolatteremtő, 

feszítő-lazító mozdulat-játékok (pl. utánzásos gyakorlatok, lánc-játékok). 

Táncos mozgások egész csoportban, majd kis csoportokban (pl. mozgás zenére a tanár 

irányításával). 

A kifejező közlés alapjainak elsajátítása – artikulációs gyakorlatok, tempó-, hangsúly- és 

hanglejtésgyakorlatok (pl. beszédre késztető játékok, hanggyakorlatok; egyszerűbb stilisztikai 

játékok, szókincsbővítő gyakorlatok; beszédgyakorlatok szavakkal, szókapcsolatokkal, 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

mondatokkal; beszédgyakorlatok egyszerű, könnyen tanulható, időmértékes és/vagy 

hangsúlyos szövegekkel). 

Nem verbális kommunikációs játékok: beszéd nélküli gyakorlatok egész csoportban különféle 

kommunikációs helyzetekben, kis csoportokban és párban. 

A korosztály sajátosságait figyelembe vevő koncentrációs és lazítógyakorlatok (a 

koncentráció érvényesülhet pl. a figyelem irányításában, a mozgás koordinációjában, az 

együttműködésben, az egymáshoz igazodásban). 

Egyszerűbb interakciós játékok. 

Egyensúly- és mozgáskoordinációs játékok (pl.: az egyensúly megtartása különböző 

helyzetekben, a test és a végtagok mozgásának összehangolása a nagyobb motorikus 

mozgástól a kisebb felé haladva, tájékozódás a térben csukott szemmel). 

A bizalomérzet kialakítását szolgáló gyakorlatok. 

Kommunikáció tárgyakkal, bábokkal. 

Fogalmak Bemelegítés, testtartás, gesztus, mimika, tekintet, hangerő, hangsúly, 

koncentráció, lazítás, együttműködés, egyensúly, bizalom. 

 

 

NAT témakör Rögtönzés és együttműködés 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Részvétel különböző szervezési formákban megvalósított dramatikus 

tevékenységekben. 

Kapcsolat létrehozása és fenntartása, egymásra figyelés. 

Szerepbe lépés. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Aktív, alkotó részvétel a mozgásos improvizációkban, improvizációs 

képesség fejlesztése; az egymásra figyelés és az együttműködés 

erősítése.  

Örömteli, fegyelmezett, tervszerű, összpontosított alkotómunka; a 

kreativitás, improvizációs képesség fejlesztése; a tartós, intenzív 

figyelem erősítése; a kooperáció, a munkamegosztásban való részvétel 

gyakorlása; a társak munkájának megértése, tisztelete. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egyszerű elemekből építkező mozgássor létrehozása (eleinte a tanár konkrét 

iránymutatásával). 

Mozgásos improvizáció a tanár által meghatározott témára.  

Improvizáció a megismert technikák alkalmazásával.  

Páros, kiscsoportos és csoportos interakciós játékok. 

Játékok maszkkal, bábbal. 

Különböző karakterek mozgásbeli kifejezése.  

A figyelem irányításának erősítése. 

Alkalmazkodás, érdekérvényesítés együttműködést igénylő csoportos tevékenységek során. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 
Indítás, megállítás, gyorsítás, lassítás, járás, futás, mozdulatkitartás, 

testtartás, gesztus, mimika, maszk, karakter. 

 

NAT témakör A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Kezdet, lezárás, cselekmény, szereplő, helyszín fogalma. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Alapvető dramaturgiai, műfaji fogalomkészlet bővítése. 

Egyes fogalmak felhasználása drámajátékos tevékenységekben és/vagy 

az elemző megbeszélésekben. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egyszerű kifejezési formák megismerése és alkalmazása saját élményű dramatikus 

tevékenységekben, különböző dramatikus munkaformákkal. Az adott tevékenységek 

szituációkban történő megvalósítása (a szereplők szándékai, viszonyai, a cselekmény 

helyszínének, időpontjának megjelölése). 

Jelenetalkotás a tanár által megadott és/vagy a játszókkal egyeztetett elemek alapján.  

Az alapvető fogalmak ismerete és alkalmazása saját játékok alapján és azok értékelő 

megbeszélése során (szándék, feszültség, konfliktus, jelenet, dialógus, monológ, típus, ellentét 

és párhuzam, ritmus).  

Irodalmi művek egy-egy részletének közös dramatizálása, megjelenítése dramatikus 

tevékenységekkel. 

Fogalmak 
Szándék, feszültség, konfliktus, jelenet, dialógus, monológ, típus, ellentét, 

párhuzam, fordulópont/tetőpont, főszereplő, mellékszereplő, késleltetés, 

ritmus, tér. 

 

  



 

NAT témakör Történetek feldolgozása 20 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Részvétel egyszerűbb, csoportos rögtönzéses játékokban. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Alkotó és tevékeny részvétel támogatása, fejlesztése különböző 

drámajátékos tevékenységekben, történetek megjelenítésében. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Dramatikus improvizációk a tanár által megadott és/vagy a tanulók által létrehozott 

történetváz alapján. 

Történet szituációkra bontása (pl. kiscsoportokban létrehozott állókép, állókép narrációval, 

állóképsorozat, gondolatkövetés, némajáték, hangjáték), majd a látottak egész csoportos 

megbeszélése. 

Döntési helyzetek elemzése, feldolgozása dramatikus tevékenységekkel (pl. balladák, mesék, 

elbeszélő költemények, mítoszok, mondák, kortárs irodalmi alkotások, a tanulókat érdeklő 

konfliktushelyzetek, emberi problémák alapján). 

Dramatikus improvizációk irodalmi, képzőművészeti alkotások, zeneművek, ismert történelmi 

események, fénykép, film, (nép)hagyomány felhasználásával. 

Fogalmak 
Dramatikus tevékenységformák, feszültség, improvizáció, cselekmény, 

jelenet, konfliktus. 

 

 

NAT témakör Megismerő és befogadóképesség 2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Szöveges alkotások dramatikus feldolgozása, egyes szokások, 

hagyományok ismerete. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Különböző művészeti alkotások játékon, megjelenítésen keresztül 

történő feldolgozása. 

Színház- és drámatörténeti ismeretek iránti érdeklődés felkeltése. 

Néphagyományok alapfokú ismerete. 

Színházi előadások megtekintésez alapján a befogadó/értelmező 

képességek fejlesztése. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Színházi előadások (pl. gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok előadásai) közös 

megtekintése, előkészítése, a látottak feldolgozása dramatikus tevékenységekkel.  

A szereplők jellemének (külső és benső jegyeinek, valamint motivációinak) vizsgálata 

dramatikus tevékenységek felhasználásával. 

A ritmus lehetséges megjelenési formái színpadon.  

A színpadi tér és a színpadi idő fogalma. Ismerkedés a színpadi térformákkal és használatuk 

következményeivel.  

Dramatikus játékok során a néphagyomány egyes elemeinek felismerése és beépítése a 

gyakorlatokba. 

Ismerkedés a tánc és a mozgás szerepével és jellemzőivel (pl. különféle történelmi és 

társastáncok, különböző kultúrák táncai, különböző korok színpadi táncai). 

Fogalmak Díszlet, jelmez, kellék, jelenet, tánctípusok. 

 

A fejlesztés elvárt 

eredményei a 6. 

évfolyam végén 

Alkotó részvétel többféle dramatikus, illetve mozgásos-táncos 

tevékenységben. 

Alapszintű improvizációs képességek fejlődése, erősödő biztonság a 

térhasználatban a mozgás és a dramatikus tevékenységek folyamán.  

Konstruktív részvétel a dramatikus tevékenységek értelmező 

megbeszélésében  

A tanuló képes a munkamegosztásra, érti és értékeli társai munkáját; 

fejlődik önismerete, képviseli saját álláspontját, és figyelembe veszi 

társai véleményét a közös alkotó tevékenységben. 

Ismeri és használni tudja a legalapvetőbb dramaturgiai, 

drámaszerkezeti és színházi alapfogalmakat; képes egy színházi 

előadásról megfogalmazni élményeit, gondolatait. 

 

  



 

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. 

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A szerepbe lépésben és az együttjátszásban 

rejlő lehetőségek felfedezése.  

A kapcsolat létrehozási és fenntartási 

technikáinak alapszinten történő 

alkalmazása.  

Rögtönzéses gyakorlatok közösen egyeztetett 

karakterek szerepeltetésével.  

Rögtönzés közösen választott témára, a tanár 

által megadott szervezési formában.  

A rögtönzés értelmezése, megvitatása.  

A rögtönzésre épülő alkotótevékenység során 

a megismert kifejezési formák alkalmazása.  

A figyelem irányításának erősítése.  

Alkalmazkodás, együttműködés csoportos 

tevékenységek során.  

Rögtönzés a tanár által megadott témák vagy 

fogalmak alapján.  

Rögtönzés a tanulók által közösen 

kidolgozott cselekményvázra (jelenetvázra) 

építve.  

Szituációs játékok a szereplők jellegzetes 

vonásainak megadásával, befejezetlen 

történetre.  

Nem verbális kifejezőeszközökre építő 

rögtönzések (pl. témára, fogalomra, 

mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal).  

Feszültségteli hétköznapi helyzetek 

megjelenítése és közös értelmezése; a 

szereplők cselekvési lehetőségeinek keresése 

(célok, szándékok, gátak vizsgálata).  

Rögtönzés a megismert kifejezési formák 

alkalmazásával.  

Egyszerű elemekből építkező mozgássor 

létrehozása.  

Páros, kiscsoportos és csoportos interakciós 

játékok.  

Fogalmak  

szituációk alapelemei, szerep, szerepbe lépés, típusok ábrázolása, indítás, 

megállítás, gyorsítás, lassítás, járás, futás, állókép, testtartás, gesztus, 

mimika, maszk, karakter  

 

NAT témakör  Saját történetek feldolgozása 5 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Részvétel egyszerűbb, csoportos rögtönzéses játékokban.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai 

alapfogalmakat;  

Értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a 

különböző dramatikus tevékenységek révén;  

Felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges 

megoldási alternatíváit;  

Alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek 

megjelenítésében.  

Alkotó és tevékeny módon vesz részt a különböző tevékenységekben, 

a történetek megjelenítésében.   

 

  



 

Tevékenységek/ Ismeretek  Fejlesztési követelmények 

Történetek (látott, hallott, olvasott, a tanár 

által hozott, a tanulók élményeiből építkező) 

dramatikus feldolgozása.  

A kiscsoportos dramatikus tevékenységben a 

vizsgált tartalmakhoz a tanulók önálló 

döntései alapján formai megoldások 

társítása.  

Történetek, élmények dramatikus feltárása 

során a tanár és a tanulók által közösen 

választott bábos, zenés vagy mozgásos 

elemek alkalmazása.  

Történetek, döntési helyzetek értelmezése, 

megvitatása.  

A konfliktus okainak feltárása, 

véleményformálás, állásfoglalás.  

Spontán beszédre késztető gyakorlatok (pl. 

közös mondandó, történetgazda).  

Feszültségteli jelenetek felidézése 

kiscsoportos rögtönzések formájában.  

Közös történetalkotás feszültségteli 

jelenetekre építve.  

Analóg történetek alkotása, analóg helyzetek 

dramatikus feldolgozása.  

A távolítás egyéb technikáinak alkalmazása 

(pl. a megfordítás vagy a szerepcsere 

lehetőségeinek alkalmazása).  

A szereplő sokszorozása adta lehetőségek 

kibontása, alkalmazása (pl. a szereplő és a 

belső hangok külön választása).  

Távolítás más művészeti területek 

formanyelvének alkalmazásával.  

Történet szituációkra bontása (pl. 

kiscsoportokban létrehozott állókép, állókép 

narrációval, állóképsorozat, gondolatok 

kihangosítása, némajáték, hangalámondás), 

majd a látottak egész csoportos 

megbeszélése.  

Fogalmak  
forma és tartalom, feszültség, hatás, döntési helyzet, tér, idő, cselekmény, 

jelenet, konfliktus  

 

NAT témakör  Műalkotások feldolgozása 3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére   

Részvétel egyszerűbb, csoportos rögtönzéses játékokban.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a 

különböző dramatikus tevékenységek révén;  

Felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges 

megoldási alternatíváit.  

Alkotó és tevékeny módon vesz részt a különböző tevékenységekben, 

a történetek megjelenítésében.  

  

Tevékenységek / Ismeretek  Fejlesztési követelmények 

A látott-hallott-olvasott történetek különböző 

dramatikus tevékenységekkel történő 

értelmezése.  

Irodalmi művekben (pl. balladák, mesék, 

elbeszélő költemények, mítoszok, mondák, 

Ritmusjátékok a műelemzésben.  

Különböző művészeti alkotások maszkos, 

bábos és/vagy mozgásos, táncos dramatikus 

tevékenységekkel történő megközelítése.  



 

Tevékenységek / Ismeretek  Fejlesztési követelmények 

kortárs irodalmi alkotások alapján) a 

tanulókat érdeklő konfliktushelyzetek, 

emberi problémákban megjelenő döntési 

helyzetek elemzése, feldolgozása dramatikus 

tevékenységekkel.  

Az irodalmi művekben megjelenő döntési 

helyzetek lehetséges megoldási 

alternatíváinak felismerése és vizsgálata 

különféle dramatikus tevékenységekkel.  

Dramatikus improvizációk irodalmi művek 

vagy (nép) hagyomány felhasználásával.  

Különböző irodalmi vagy művészeti 

alkotások (pl. zene, képzőművészet, film, 

fotó, iparművészet) játékon, megjelenítésen 

keresztül történő megközelítése.  

Különböző karakterek kifejezése, jellemzése 

mozgással, tánccal.  

Művészi szövegrészletek, a (nép) hagyomány 

szövegeinek és/vagy más elemeinek 

felhasználása különböző dramatikus 

tevékenységekben.  

A kiválasztott mű keletkezési 

körülményeinek megismerése. A szereplők 

tulajdonságainak, céljainak összegyűjtése. A 

különböző célok közötti ellentétek feltárása. 

A konfliktus okainak vizsgálata. Lehetséges 

megoldási módok keresése kiscsoportos 

improvizációkkal.  

Fogalmak  

fény-árnyék, hangsúlyos pontok, kontraszt, forma, méretarány, ritmus a 

művészetben, tempó, harmónia, diszharmónia tér, idő, cselekmény, 

jelenet, konfliktus   

 

NAT témakör  Dramaturgiai alapfogalmak 3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Kezdet, lezárás, cselekmény, szereplő, helyszín fogalma.   

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai 

alapfogalmakat;  

felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők, 

viszonyrendszer, cél, szándék, akarat, konfliktus, feloldás).  

Alapvető dramaturgiai fogalomkészlet bővítése.   

Egyes fogalmak felhasználása drámajátékos tevékenységekben 

és/vagy az elemző megbeszélésekben.  

  

Tevékenységek / Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A szerep alapelemeinek (funkció, karakter, 

viszonyok) felismerése és alkalmazása 

dramatikus játékok során.  

A cselekmény alapelemeinek (téma, történet, 

cselekmény, esemény) felismerése és 

alkalmazása dramatikus játékok során.  

A dramatikus szituációk alapelemeinek 

(szereplők, hely, idő, viszonyrendszer, 

probléma) felismerése és azonosítása.  

Szerepjátékok megadott dramaturgiai 

szerkezetekre.  

Közös történetépítés dramatikus 

eszközökkel.  

A felépített és megjelenített történetek 

dramaturgiai szempontú elemzése.  

Improvizációs játék megadott szereplőkkel, 

helyzettel, szándékkal vagy helyszínnel.  



 

Tevékenységek / Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az alapvető fogalmak ismerete és 

alkalmazása irodalmi művek egy-egy 

részletének közös dramatizálása során.  

  

A jelenetek közös megbeszélése, értékelése, 

tanulság vagy mondanivaló 

megfogalmazása.  

Fogalmak  
szerep, funkció, karakter, viszony, téma, történet, cselekmény, 

cselekményszál, esemény, szándék, konfliktus, jelenet, dialógus, helyszín  

 

NAT témakör  
A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, 

mozgás, tánc) 
2 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Szöveg, jel, jelentés, jelmez, szereplő, helyszín, díszlet fogalma.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

felfedezi a kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő 

erejét;  

felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait 

a látott előadásokban.  

A színházi előadások befogadásához szükséges fogalomkészlet 

bővítése.  

  

Tevékenységek, ismeretek  Fejlesztési követelmények 

A szöveg megjelenési formái a 

színpadon.  

A kommunikációs jelek jelentéshordozó 

és jelentésteremtő erejének felismerése.  

A színház akusztikus kifejezőeszközei 

(élő zene, zörej stb.).  

A színházi vizualitás eszközei (díszlet, 

jelmez, fény stb.).  

Bábhasználat, bábszínház.  

Mozgás és tánc a színpadon.  

  

Hangra, zörejre, ritmusra, zenére épülő 

dramatikus tevékenységek.  

Kísérletezés a színházi vizualitás eszközeivel 

dramatikus tevékenységek során.  

Dramatikus tevékenységek berendezési 

tárgyakkal, kellék- és jelmezhasználattal.  

Kapcsolatfelvétel, dialógus, monológ szöveges, 

mozgásos, táncos, maszkos, bábos 

tevékenységekben.  

A színházi kifejezőeszközök használatának 

értelmezése – kis- és nagycsoportos formákban 

és/vagy dramatikus tevékenységekben.  

Fogalmak  
dialógus, monológ, élő zene, hangeffekt, díszlet, jelmez, fényeffekt, báb, 

maszk, árnyjáték  

 

NAT témakör  Színházi műfajok, stílusok 2 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

A színházi előadás alapvető feltételeinek (tér, előadó, befogadó) 

ismerete. Régebbi színházi előadásokon gyűjtött tapasztalatok.  



 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait 

a látott előadásokban.  

Alapvető dramaturgiai fogalomkészlet bővítése.  

Egyes fogalmak felhasználása drámajátékos tevékenységekben 

és/vagy az elemző megbeszélésekben.  

  

Tevékenységek, ismeretek  Fejlesztési követelmények 

Alapvető színpadi műfajok felismerése és 

megkülönböztetése.  

Alapvető színpadi műfajok jellemző 

jegyeinek elkülönítése és egyes elemeinek 

alkalmazása saját játékokban.  

A színházi előadások formanyelvi 

jellemzőinek felismerése és azonosítása a 

látott előadásokban.  

Egyszerűbb stílusgyakorlatok.  

  

A komikus jelenetek jellemzőinek vizsgálata 

dramatikus tevékenységekkel.  

A zene, az ének színpadi alkalmazásának 

lehetőségei dramatikus tevékenységekben, és 

ennek megfigyelése színpadi munkában.  

Szöveges, mozgásos, bábos 

stílusgyakorlatok.  

Paródia-játékok a megismert műfajokhoz és 

stílusokhoz.  

A színházi műfajok, stílusok értelmezése – 

kis- és nagycsoportos formákban és/vagy 

dramatikus tevékenységekben.  

Színpadi műfajok csoportosítása.  

Fogalmak  
tragédia, komédia, vígjáték, bohózat, színmű, opera, táncjáték, stílus, 

műfaj  

 

NAT témakör  Színházi előadás megtekintése 3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A színházi viselkedés illemszabályai.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Felfedezi a színházi kommunikáció erejét;  

Felismeri a színházi élmény fontosságát;  

A színházi előadást a dramatikus tevékenységek kiindulópontjául is 

használja.  

Színház- és drámatörténeti ismeretek iránti érdeklődés felkeltése.  

A befogadó, értelmező képesség fejlesztése.  

  

Tevékenységek, ismeretek  Fejlesztési követelmények 

Előadástípusok és műfajok alapvető 

jellemzőinek felismerése.  

A közösen látott előadás megbeszélése, 

megvitatása, értelmezése – kis- és 



 

Tevékenységek, ismeretek  Fejlesztési követelmények 

A tanár és a tanulók által közösen választott 

típusú és műfajú színházi előadás 

megtekintése.  

A színházi kommunikáció erejének 

felfedezése.  

A színházi élmény fontosságának felismerése.  

Élmények megfogalmazása irányított 

beszélgetés keretében.  

Élmények feldolgozása dramatikus 

tevékenységformák segítségével.  

A színház közösségi feladatai, funkciói.  

Ismerkedés a színház világával, feladatokkal, a 

háttérdolgozók munkájával.  

nagycsoportos formákban és/vagy 

dramatikus tevékenységekben.  

A színpad összetett hatásrendszerének 

vizsgálata.  

A szereplők és a történet színpadi 

ábrázolásának értelmezése.  

A színpadi térformáknak és használatuk 

következményeinek vizsgálata.  

A zene, a mozgás és a tánc színpadi 

szerepének, hatásának értelmezése.  

Színházi előadás előkészítése, megfigyelési 

szempontok adása, a látottak értelmezése, 
megvitatása.  

Fogalmak  színjáték, színpad, színész, néző, szervezési feladatok kellék, jelenet  

  

 

 

  



 

Digitális kultúra 

  
A tantárgy heti 

óraszáma  
A tantárgy éves óraszáma   

5-8. évfolyam  1  36  

9. évfolyam 
alap 1 

emelt 3 

alap 36 

emelt 108 

10. évfolyam 
alap 2 

emelt 4 

alap 72 

emelt 144 

11. évfolyam emelt 2 emelt 72 

12. évfolyam emelt 2 emelt 64 

5. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

36 óra  

Algoritmizálás és blokkprogramozás  5 óra  

Online kommunikáció  3 óra  

Robotika  4 óra  

Szövegszerkesztés  8 óra  

Bemutatókészítés  4 óra  

Multimédiás elemek készítése  4 óra  

Az információs társadalom, e-Világ  4 óra  

A digitális eszközök használata  2 óra  

Ismétlés, számonkérés  2 óra  

  

NAT témakör  Algoritmizálás és blokkprogramozás 5 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  

Megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;  

Ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető 

építőelemeit;  

Ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit;  

A probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás 

és ciklus) alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven;  

Tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;  



 

Mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő 

hétköznapi tevékenységek és 

információáramlási folyamatok 

algoritmusának elemzése, tervezése  

Hétköznapi tevékenységek és 

információáramlási folyamatok 

algoritmusának elemzése, tervezése.  

A problémamegoldáshoz tartozó 

algoritmuselemek megismerése; algoritmus 

leírásának módja.  

Az algoritmizálás nem számítógépes 

megvalósítása, az algoritmus eljátszása, 

személyes élmények szerzése  

Nem számítógéppel megoldandó feladatok 

algoritmizálása.  

Az algoritmus végrehajtásához szükséges 

adatok és az eredmények kapcsolata.  

Projektmunkában egyszerű részekre bontott 

feladat elkészítése a részfeladatok 

megoldásával és összeállításával  

A programozás építőkockái.  

Számok és szöveges adatok.  

Jól részekre bontható projektfeladat 

megoldása páros vagy csoportmunkában  

A program megtervezése, kódolása  

Mozgások vezérlése valós és szimulált 

környezetben, az eredmények tesztelése, 

elemzése  

Tesztelés, elemzés  

Fogalmak  

algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, 

kimenet, problémamegoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, 

szekvencia, elágazás, ciklus, ciklusok fajtái, feltétel, algoritmustervezés, 

lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, blokkprogramozás, kódolás, 

tesztelés, elemzés, hibajavítás  

  

NAT témakör  Online kommunikáció 3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi 

és az iskolai környezetének elektronikus szolgáltatásait;   

Ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő 

fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító 

lehetőségeket;  

Önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat.  

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és 

csevegőprogram használata az elektronikus 

kommunikáció szabályainak betartásával.  

Etikus és hatékony online kommunikáció az 

iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó csoportmunka érdekében.  

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek 

használata az online kommunikációs 

alkalmazásokban.  

Online kommunikációs csatornák önálló 

használata, online kapcsolattartás.  

Etikus és hatékony online kommunikáció a 

csoportmunka érdekében  

Online identitás védelmében teendő lépések, 

használható eszközök.  

Adattárolás és -megosztás 

felhőszolgáltatások használatával.  

Fogalmak  online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás  

 

NAT témakör  Robotika 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;  

Adatokat gyűjt szenzorok segítségével;  

Mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Alapszolgáltatásokat nyújtó program 

előállítása blokkprogramozás segítségével.  

Geometrikus ábrák útján mozgó robot 

programozása.  

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése  

Algoritmus készítése lépésekre bontással  

Algoritmusok megvalósítása, modellezése 

egyszerű eszközök segítségével  

A gyakorlati életből vett egyszerű problémák 

megoldása algoritmusok segítségével  

Robotvezérlési alapfogalmak  

Az együttműködési készség fejlesztése 

csoportos feladatmegoldások  

Fogalmak  robot, vezérlés, elágazás, ciklus  

 

NAT témakör  Szövegszerkesztés 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy 

multimédiás dokumentumokat.  



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás 

dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára 

vonatkozó alapelveket;  

A tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás 

dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a 

szükséges objektumokat;  

Ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-

ellenőrzés, elválasztás);  

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott 

betű- és bekezdésformátumok elemzése  

Egyszerű hétköznapi szöveges 

dokumentumok elkészítése, például: 

feliratok, tájékoztató táblák, napirend, menü  

Különböző karakter- és bekezdésformázással 

készült szövegeket, szimbólumokat 

tartalmazó dokumentumok készítése.  

Részletes feladatleírás alapján 

dokumentumok önálló szerkesztése.  

Szövegszerkesztési alapelvek  

Szöveges dokumentumok létrehozása, 

formázása.  

Feladatleírás, illetve minta alapján 

dokumentumok szerkesztése.  

A dokumentum céljának megfelelően képek 

választása, beillesztése, átméretezése, 

elhelyezése.  

Adott tanórai, iskolai, hétköznapi 

problémához dokumentum készítése.  

Nyelvi funkciók kritikus használata, 

helyesírás-ellenőrzés, elválasztás.  

Fogalmak  

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, 

szövegegységek, karakter, karakter formázása, karakter típusa, karakter 

stílusa, karakter mérete, bekezdés, bekezdés formázása, behúzás, margó, 

lapméret, helyesírás-ellenőrző, elválasztás, kép beillesztése, képméret 

változtatása, információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai  

 

NAT témakör  Bemutatókészítés 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy 

multimédiás dokumentumokat;  

Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás 

dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára 

vonatkozó alapelveket;  

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza;  

A tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás 

dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a 

szükséges objektumokat.  

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Minta alapján bemutató létrehozása, 

paramétereinek beállítása  

Feladatleírás alapján prezentáció 

szerkesztése.  

Szöveget, képet tartalmazó prezentáció 

létrehozása, formázása, paramétereinek 

beállítása  

Feladatleírás, illetve minta alapján 

prezentáció szerkesztése  

Bemutatószerkesztési alapelvek  

A bemutató objektumaira animációk 

beállítása  

Iskolai, hétköznapi problémák közös 

megoldása, a csoportmunka támogatása  

Az információforrások etikus 

felhasználásának kérdései  

Fogalmak  
prezentáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, 

lényegkiemelés, információforrások etikus felhasználása.  

 

NAT témakör  Multimédiás elemek készítése 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;  

Digitális képeken képkorrekciót hajt végre.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;  

Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel 

ábrát készít.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Kép, hang és video önálló rögzítése és 

tárolása digitális eszközökkel, digitális 

fényképezőgéppel, okostelefonnal más 

tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában.  

A tárolt multimédiás elemek megosztása 

társakkal, feldolgozása páros és kiscsoportos 

munkaformában.  

A saját eszközzel készített képből, videóból 

képrészlet kivágása prezentációhoz való 

felhasználás céljából.  

Képkorrekció végrehajtása saját készítésű 

digitális képeken, ami a további 

alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz 

szükséges.  

Feladatleírás, illetve minta alapján 

rasztergrafikus ábra létrehozása, 

összehasonlítása, szerkesztése és illesztése 

különböző típusú dokumentumokba.  

Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, 

hang és video digitális rögzítése.  

Képszerkesztési műveletek: beillesztés, 

vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, 

feliratozás, retusálás, képméret változtatása, 

transzformációk.  

Más tantárgyaknál felmerülő problémák 

megoldása grafikai programmal: ábrák 

készítése, képek, fotók szerkesztése.  

Fogalmak  

rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; 

kép, hang, video digitális rögzítése; digitalizáló eszköz, képszerkesztési 

műveletek, transzformációk, színválasztás, retusálás, képméret 

változtatása  

NAT témakör  Az információs társadalom, e-Világ 4 óra  



 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;  

Ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, 

kulturális hatásait.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri;  

Az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen 

tölti ki;  

Ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;  

Védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség 

esetén segítséget kér.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, 

családi és baráti címzettnek.  

Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, 

posztolás, mások hozzászólásának 

értékelése.  

A családi és iskolai kapcsolatokban az 

elektronikus kommunikációs szabályok 

értékelése.  

Az elektronikus kommunikáció 

gyakorlatában felmerülő problémák 

megismerése, valamint az ezeket megelőző 

vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló 

beállítások megismerése, használata.  

Megfigyelések végzése és értelmezése a 

közösségi portálokon, keresőmotorok 

használata közben rögzített szokásokról, 

érdeklődési körökről, személyes profilokról.  

Az információ szerepe a modern 

társadalomban  

Információkeresési technikák, stratégiák  

Adatok biztonságos kezelése, technikai és 

etikai problémák  

Az informatikai eszközök használatának 

következményei a személyiségre és az 

egészségre vonatkozóan.  

Fogalmak  
e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; 

adatbiztonság; adatvédelem; digitális eszközöktől való függőség  

 

NAT témakör  A digitális eszközök használata 2 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai 

eszközök közül;  

Önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét;  

Önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat;  

Használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat;  

Az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói 

hibákat elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat;  

Értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek 

hibajelzéseit, és azokról beszámol.  



 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A digitális eszközök feladatot segítő 

felhasználása projektfeladatokban.  

Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó 

állományok rendezett tárolása a lokális 

gépen, azok megosztása a társakkal a 

felhőszolgáltatáson keresztül.  

Projektfeladathoz kacsolódóan használandó 

perifériák lehetőségeinek megismerése, 

használata.  

Az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásai  

Az informatikai eszközök működési elveinek 

megismerése és használata  

Az informatikai eszközök be- és kiviteli 

perifériái, a háttértárak, továbbá a 

kommunikációs eszközök. A felhasználás 

szempontjából fontos működési elvek és 

paraméterek  

Az informatikai eszközök, mobileszközök 

operációs rendszerei  

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a 

felelős eszközhasználat kialakítása, 

tudatosítása; etikus információkezelés  

Felhőszolgáltatások igénybevétele, 

felhasználási területei, virtuális személyiség 

és a hozzá tartozó jogosultságok szerepe, 

kezelése  

Állományok tárolása, kezelése és 

megosztása a felhőben.  

Fogalmak  

adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli 

periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, 

mappaműveletek, mobileszközök operációs rendszere, helyi hálózat, 

jogosultságok, etikus információkezelés.  

  

  



 

6. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

36 óra  

Algoritmizálás és blokkprogramozás  9 óra  

Online kommunikáció  2 óra  

Robotika  7 óra  

Szövegszerkesztés  4 óra  

Bemutatókészítés  4 óra  

Multimédiás elemek készítése  4 óra  

Az információs társadalom, e-Világ  2 óra  

A digitális eszközök használata  2 óra  

Ismétlés, számonkérés  

Szabad Óraszám (5 %)  

2 óra  

 

NAT témakör  Algoritmizálás és blokkprogramozás 9 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  

Megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;  

Ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető 

építőelemeit;  

Ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit;  

A probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás 

és ciklus) alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven;  

Tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;  

Mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az algoritmizálás nem számítógépes 

megvalósítása, az algoritmus eljátszása, 

személyes élmények szerzése  

Vezérlőszerkezetek tudatos választását 

igénylő blokkprogramozási feladatok 

megoldása  

Változók használatát igénylő folyamatok 

programozása, és a kimeneti eredmények 

Hétköznapi tevékenységek és 

információáramlási folyamatok 

algoritmusának elemzése, tervezése  

A problémamegoldáshoz tartozó 

algoritmuselemek megismerése; algoritmus 

leírásának módja  

Nem számítógéppel megoldandó feladatok 

algoritmizálása  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

elemzése szélsőséges bemeneti értékek 

esetén  

Projektmunkában egyszerű részekre bontott 

feladat elkészítése a részfeladatok 

megoldásával és összeállításával  

Jól részekre bontható projektfeladat 

megoldása páros vagy csoportmunkában   

Mozgások vezérlése valós és szimulált 

környezetben, az eredmények tesztelése, 

elemzése  

Objektum tulajdonságának és viselkedésének 

beállítását igénylő feladat megoldása 

blokkprogramozási környezetben.  

Az algoritmus végrehajtásához szükséges 

adatok és az eredmények kapcsolata  

A programozás építőkockái  

Számok és szöveges adatok  

A program megtervezése, kódolása  

Tesztelés, elemzés  

Szekvencia, elágazások és ciklusok; 

egyszerű algoritmusok tervezése az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás 

elvei alapján.  

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy 

programozási környezetben.  

Fogalmak  

algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, 

kimenet, problémamegoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, 

szekvencia, elágazás, ciklus, ciklusok fajtái, feltétel, algoritmustervezés, 

lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, blokkprogramozás, kódolás, 

tesztelés, elemzés, hibajavítás  

  

NAT témakör  Online kommunikáció 2 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi 

és az iskolai környezetének elektronikus szolgáltatásait;   

Ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő 

fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító 

lehetőségeket;  

Önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és 

csevegőprogram használata az elektronikus 

kommunikáció szabályainak betartásával.  

Etikus és hatékony online kommunikáció az 

iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó csoportmunka érdekében.  

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek 

használata az online kommunikációs 

alkalmazásokban.  

Online kommunikációs csatornák önálló 

használata, online kapcsolattartás.  

Etikus és hatékony online kommunikáció a 

csoportmunka érdekében  

Online identitás védelmében teendő lépések, 

használható eszközök.  

Adattárolás és -megosztás 

felhőszolgáltatások használatával.  

  

Fogalmak  online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás  

NAT témakör  Robotika 7 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;  

adatokat gyűjt szenzorok segítségével;  

mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.  



 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Alapszolgáltatásokat nyújtó program 

előállítása blokkprogramozás segítségével.  

Blokkprogramozás használatával az 

események és azok kezelésének megismerése 

egyszerű játékok készítése kapcsán.  

Robotok vezérlése blokkprogramozással.  

Geometrikus ábrák útján mozgó robot 

programozása.  

A környezeti akadályokra reagáló robot 

programozása.  

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése.  

Algoritmus készítése lépésekre bontással.  

Algoritmusok megvalósítása, modellezése 

egyszerű eszközök segítségével.  

A gyakorlati életből vett egyszerű problémák 

megoldása algoritmusok segítségével.  

Robotvezérlési alapfogalmak.  

Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása 

blokkprogramozással   

Az együttműködési készség fejlesztése 

csoportos feladatmegoldások és 

projektmunkák során.  

Fogalmak  
robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, 

elágazás, ciklus  

 

NAT témakör  Szövegszerkesztés 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy 

multimédiás dokumentumokat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás 

dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára 

vonatkozó alapelveket;  

A tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás 

dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a 

szükséges objektumokat;  

Ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-

ellenőrzés, elválasztás);  

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival.  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott 

betű- és bekezdésformátumok elemzése  

Egyszerű hétköznapi szöveges 

dokumentumok elkészítése, például: 

feliratok, tájékoztató táblák, napirend, menü  

Szövegszerkesztési alapelvek.  

Szöveges dokumentumok létrehozása, 

formázása.  

Feladatleírás, illetve minta alapján 

dokumentumok szerkesztése.  



 

Képeket, ábrákat, különböző karakter- és 

bekezdésformázással készült szövegeket, 

szimbólumokat tartalmazó dokumentumok 

készítése.  

Részletes feladatleírás alapján 

dokumentumok önálló szerkesztése.  

A dokumentum céljának megfelelően képek 

választása, beillesztése, átméretezése, 

elhelyezése.  

Adott tanórai, iskolai, hétköznapi 

problémához dokumentum készítése.  

Nyelvi funkciók kritikus használata, 

helyesírás-ellenőrzés, elválasztás.  

Az információforrások etikus 

felhasználásának kérdései.  

Fogalmak  

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, 

szövegegységek, karakter, karakter formázása, karakter típusa, karakter 

stílusa, karakter mérete, bekezdés, bekezdés formázása, behúzás, margó, 

lapméret, helyesírás-ellenőrző, elválasztás, kép beillesztése, képméret 

változtatása, információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai  

 

NAT témakör  Bemutatókészítés 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy 

multimédiás dokumentumokat;  

Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás 

dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára 

vonatkozó alapelveket;  

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza;  

A tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás 

dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a 

szükséges objektumokat.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Minta alapján bemutató létrehozása, 

paramétereinek beállítása  

Feladatleírás alapján prezentáció 

szerkesztése  

Bemutató készítése projektmunkában végzett 

tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 

megfelelő szerkezet kialakításával, az 

információforrások etikus használatával.  

Szöveget, képet tartalmazó prezentáció 

létrehozása, formázása, paramétereinek 

beállítása.  

Feladatleírás, illetve minta alapján 

prezentáció szerkesztése.  

Bemutatószerkesztési alapelvek.  

A bemutató objektumaira animációk 

beállítása.  

Iskolai, hétköznapi problémák közös 

megoldása, a csoportmunka támogatása.  

Az információforrások etikus 

felhasználásának kérdései.  

Fogalmak  
prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, 

lényegkiemelés, információforrások etikus felhasználása  

 



 

NAT témakör  Multimédiás elemek készítése 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;  

Digitális képeken képkorrekciót hajt végre.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;  

Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel 

ábrát készít.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Kép, hang és video önálló rögzítése és 

tárolása digitális eszközökkel, digitális 

fényképezőgéppel, okostelefonnal más 

tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában.  

A tárolt multimédiás elemek megosztása 

társakkal, feldolgozása páros és kiscsoportos 

munkaformában.  

A saját eszközzel készített képből, videóból 

képrészlet kivágása prezentációhoz való 

felhasználás céljából.  

Képkorrekció végrehajtása saját készítésű 

digitális képeken, ami a további 

alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz 

szükséges.  

Feladatleírás, illetve minta alapján 

rasztergrafikus ábra létrehozása, 

összehasonlítása, szerkesztése és illesztése 

különböző típusú dokumentumokba.  

Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, 

hang és video digitális rögzítése.  

Képszerkesztési műveletek: beillesztés, 

vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, 

feliratozás, retusálás, képméret változtatása, 

transzformációk.  

Más tantárgyaknál felmerülő problémák 

megoldása grafikai programmal: ábrák 

készítése, képek, fotók szerkesztése.  

Fogalmak  

rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; 

kép, hang, video digitális rögzítése; digitalizáló eszköz, képszerkesztési 

műveletek, transzformációk, színválasztás, retusálás, képméret 

változtatása  

 

NAT témakör  Az információs társadalom, e-Világ 2 óra  

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;  

Ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, 

kulturális hatásait.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri;  

Az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen 

tölti ki;  

Ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;  

Védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség 

esetén segítséget kér.  



 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, 

családi és baráti címzettnek.  

Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, 

posztolás, mások hozzászólásának 

értékelése.  

A családi és iskolai kapcsolatokban az 

elektronikus kommunikációs szabályok 

értékelése.  

Az elektronikus kommunikáció 

gyakorlatában felmerülő problémák 

megismerése, valamint az ezeket megelőző 

vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló 

beállítások megismerése, használata.  

Megfigyelések végzése és értelmezése a 

közösségi portálokon, keresőmotorok 

használata közben rögzített szokásokról, 

érdeklődési körökről, személyes profilokról.  

Az információ szerepe a modern 

társadalomban.  

Információkeresési technikák, stratégiák.  

Adatok biztonságos kezelése, technikai és 

etikai problémák  

Az informatikai eszközök használatának 

következményei a személyiségre és az 

egészségre vonatkozóan.  

Fogalmak  
e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; 

adatbiztonság; adatvédelem; digitális eszközöktől való függőség  

 

NAT témakör  A digitális eszközök használata 2 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai 

eszközök közül;  

Önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét;  

Önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat;  

Használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat;  

Az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói 

hibákat elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat;  

Értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek 

hibajelzéseit, és azokról beszámol.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A digitális eszközök feladatot segítő 

felhasználása projektfeladatokban.  

Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó 

állományok rendezett tárolása a lokális 

gépen, azok megosztása a társakkal a 

felhőszolgáltatáson keresztül.  

Az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásai  

Az informatikai eszközök működési elveinek 

megismerése és használata  

Az informatikai eszközök be- és kiviteli 

perifériái, a háttértárak, továbbá a 

kommunikációs eszközök. A felhasználás 



 

Projektfeladathoz kapcsolódóan használandó 

perifériák lehetőségeinek megismerése, 

használata.  

szempontjából fontos működési elvek és 

paraméterek  

Az informatikai eszközök, mobileszközök 

operációs rendszerei  

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a 

felelős eszközhasználat kialakítása, 

tudatosítása; etikus információkezelés  

Felhőszolgáltatások igénybevétele, 

felhasználási területei, virtuális személyiség 

és a hozzá tartozó jogosultságok szerepe, 

kezelése  

Állományok tárolása, kezelése és 

megosztása a felhőben  

Fogalmak  

adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli 

periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, 

mappaműveletek, mobileszközök operációs rendszere, helyi hálózat, 

jogosultságok, etikus információkezelés  

  

  



 

7. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

36 óra  

Algoritmizálás és blokkprogramozás  7 óra  

Online kommunikáció  2 óra  

Robotika  4 óra  

Szövegszerkesztés  4 óra  

Bemutatókészítés  3 óra  

Multimédiás elemek készítése  3 óra  

Táblázatkezelés  6 óra  

Az információs társadalom, e-Világ  3 óra  

A digitális eszközök használata  2 óra  

Ismétlés, számonkérés  

Szabad Óraszám (5 %)  

2 óra  

 

NAT témakör  Algoritmizálás és blokkprogramozás 7 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az 

eredmények kapcsolatát;  

Egyszerű algoritmusokat elemez és készít;  

Ismeri a kódolás eszközeit;   

Adatokat kezel a programozás eszközeivel.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;  

Ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;  

A probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás 

és ciklus) alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven;  

Tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;  

Vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi 

alkalmazásokban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő 

hétköznapi tevékenységek és 

információáramlási folyamatok 

algoritmusának elemzése, tervezése.  

Hétköznapi algoritmusok leírása egy 

lehetséges algoritmusleíró eszközzel.  

Vezérlőszerkezetek tudatos választását 

igénylő blokkprogramozási feladatok 

megoldása.  

Az algoritmikus gondolkodást segítő 

informatikai eszközök és szoftverek 

használata  

Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és 

az adatok absztrakciója.  

A problémamegoldó tevékenység tervezési 

és szervezési kérdései  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, 

eldöntés, maximumkiválasztás – használatát 

igénylő programozási feladatok megoldása.  

Projektmunkában egyszerű részekre bontott 

feladat elkészítése a részfeladatok 

megoldásával és összeállításával.  

Egyszerű algoritmussal megadható mozgások 

vezérlése valós és szimulált környezetben, az 

eredmények tesztelése, vizsgálata a 

lehetséges paraméterek függvényében.  

Adatok kezelését, változók használatát 

igénylő folyamatok programozása.  

Új objektum létrehozását igénylő feladatok 

megoldása blokkprogramozási 

környezetben.  

A problémamegoldáshoz tartozó 

algoritmuselemek megismerése. Algoritmus 

leírásának egy lehetséges módja.  

Az algoritmus végrehajtásához szükséges 

adatok és az eredmények kapcsolata.  

Az elemi adatok megkülönböztetése, 

kezelése és használata.  

Szekvencia, elágazások és ciklusok. 

Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás 

elvei alapján.  

Példák típusalgoritmus használatára.  

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy 

programozási környezetben  

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú 

elágazás, ciklusok.  

Változók, értékadás. Eljárások, függvények 

alkalmazása.  

A program megtervezése, kódolása.  

Animáció, grafika programozása  

Mozgások vezérlése.  

Tesztelés, elemzés.  

Az objektumorientált gondolkozás 

megalapozása.  

Mások által készített alkalmazások 

paramétereinek a program működésére 

gyakorolt hatásának vizsgálata.  

Fogalmak  

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, 

algoritmusleírási mód, szekvencia, elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű 

algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, 

animáció, grafika programozása, objektumorientált gondolkozás, 

típusfeladatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás  

 

NAT témakör  Online kommunikáció 2 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi 

és az iskolai környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

Ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő 

fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító 

lehetőségeket;  

Önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat.  

 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és 

csevegőprogram használata az elektronikus 

kommunikáció szabályainak betartásával.  

Etikus és hatékony online kommunikáció az 

iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó csoportmunka érdekében.  

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek 

használata az online kommunikációs 

alkalmazásokban.  

Személyes adatok, az iskolai élethez és más 

tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok 

tárolása és megosztása a családi és az iskolai 

környezet elektronikus szolgáltatásai, 

felhőszolgáltatások segítségével.  

Online kommunikációs csatornák önálló 

használata, online kapcsolattartás.  

Etikus és hatékony online kommunikáció a 

csoportmunka érdekében  

Online identitás védelmében teendő lépések, 

használható eszközök.  

Adattárolás és -megosztás 

felhőszolgáltatások használatával.  

Fogalmak  online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások  

 

NAT témakör  Robotika 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Adatokat gyűjt szenzorok segítségével;  

Mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló 

robot programozása.  

Akadálypályát teljesíteni képes robot 

programozása.  

A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak 

rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a 

viselkedés módosítása a gyűjtött adatoknak 

megfelelően.  

Algoritmusok megvalósítása, modellezése 

egyszerű eszközök segítségével  

Szenzorok funkciói, paraméterei, használata  

Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása 

blokkprogramozással  

Vezérlési feladatok megoldása 

objektumokkal, eseményvezérelten  

Az együttműködési készség fejlesztése 

csoportos feladatmegoldások és 

projektmunkák során  

  

Fogalmak  
robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, 

elágazás, ciklus  

 



 

NAT témakör  Szövegszerkesztés 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy 

multimédiás dokumentumokat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás 

dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára 

vonatkozó alapelveket;  

A tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás 

dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a 

szükséges objektumokat;  

Ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-

ellenőrzés, elválasztás);  

A szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg 

papíron, tisztában van a nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival;  

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Kész minta alapján szöveges dokumentumok 

önálló létrehozása, például iratminták, 

adatlap készítése.  

Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz 

kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, 

hétköznapi problémához szöveget, képet, 

ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum 

készítése önállóan vagy projektmunka 

keretében, például tanulmány egy adott 

történelmi korról.  

Adott dokumentum tartalmának megfelelő 

szerkezet kialakítása, például levélpapír 

készítése és sablonként történő mentése, 

élőfej és élőláb kialakítása és formázása, 

vízjel szerepeltetése egy kép beszúrásával.  

Az elkészített dokumentum környezetbarát 

nyomtatásának megbeszélése, mentése és 

megnyitása PDF formátumban.  

Szöveges dokumentum megosztása online 

tárhelyen.  

Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó 

dokumentumok létrehozása, formázása.  

Feladatleírás, illetve minta alapján 

dokumentumok szerkesztése.  

Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg 

tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges 

dokumentumok szerkezete, objektumok. 

Élőfej és élőláb.  

Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat 

formázása.  

Iskolai, hétköznapi problémák közös 

megoldása, a csoportmunka támogatása.  

Mentés különböző formátumokba.  

  

Fogalmak  

objektumok, élőfej, élőláb, táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, 

dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, webes 

dokumentumkészítés  

 

NAT témakör  Bemutatókészítés 3 óra  



 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy 

multimédiás dokumentumokat;  

Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás 

dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára 

vonatkozó alapelveket;  

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza;  

A tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás 

dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a 

szükséges objektumokat.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Bemutató készítése projektmunkában végzett 

tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 

megfelelő szerkezet kialakításával, az 

információforrások etikus használatával.  

Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan 

ismétlődő, animált bemutató készítése.  

Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő 

alkalmazással.  

Elkészített prezentáció megjelenítése többféle 

elrendezésben, mentése különböző 

formátumokba.  

Szöveget, képet tartalmazó prezentáció 

létrehozása, formázása, paramétereinek 

beállítása  

Feladatleírás, illetve minta alapján 

prezentáció szerkesztése  

Bemutatószerkesztési alapelvek. A 

mondandóhoz illeszkedő megjelenítés.  

Automatikusan és az interaktívan vezérelt 

lejátszás beállítása a bemutatóban.  

Iskolai, hétköznapi problémák közös 

megoldása, a csoportmunka támogatása.  

Az információforrások etikus 

felhasználásának kérdései.  

Fogalmak  

prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, 

lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete információforrások etikus 

felhasználása  

 

NAT témakör  Multimédiás elemek készítése 3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;  

Digitális képeken képkorrekciót hajt végre.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;  

Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel 

ábrát készít.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  



 

A mindennapi, az iskolai élethez kapcsolódó 

kép, hang és video rögzítése szkennerrel, 

digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal.  

Rögzített, illetve rendelkezésre álló 

multimédia-alapelemek: fotó, hang, video 

szerkesztése és felhasználása előadásokhoz, 

bemutatókhoz  

Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és 

vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése, 

módosítása különböző dokumentumokba, 

előadásokhoz és bemutatókhoz  

Ábrakészítés során egyszerű transzformációs 

műveletek, igazítások, csoportműveletek 

használata  

Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek 

algoritmikus módszereket igényelnek: 

másolás, klónozás, tükrözés, geometriai 

transzformációk.  

Kép, hang és video digitális rögzítése (képek 

szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-

készítés) és javítása.  

Multimédia alapelemek: fotó, hang, video 

készítése, szerkesztése, felhasználása 

előadásokhoz és bemutatókhoz.  

Raszter- és vektorgrafikai ábra 

összehasonlítása, szerkesztése és illesztése 

különböző típusú dokumentumokba.  

Feladatleírás, illetve minta alapján 

vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, 

csomópontok felhasználása rajzok 

készítésében. Csomópontműveletek.  

Fogalmak  

képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, 

video készítése, szerkesztése, felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, 

görbék, csomópontok, csomópontműveletek  

 

NAT témakör  Táblázatkezelés 6 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Az adatokat táblázatos formába rendezi és formázza;  

Problémákat old meg táblázatkezelő program segítségével.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, 

egyszerű statisztikai függvényeket használ táblázatkezelő programban;  

Az adatok szemléltetéséhez diagramot készít;  

Tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes 

szimulációjáról.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó, valamint közérdekű adatok 

gyűjtése különböző forrásokból.  

Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése 

táblázatkezelő alkalmazással.  

A problémának megfelelő adattípusok, 

adatformátumok, képletek alkalmazása egy 

táblázatkezelő programban.  

Az osztály, évfolyam vagy az iskola 

adatainak statisztikai elemzése.  

Az adatok csoportosítási, esztétikus 

megjelenítési lehetőségei  

Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, 

oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, 

cellahivatkozás, adattípus. Adatok táblázatos 

formába rendezése, feldolgozása. 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás 

elsajátítása.  

Adatok feldolgozását segítő számítási 

műveletek.  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Feladatok a cellahivatkozások használatára.  

Fogalmak  

táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, 

cellahivatkozás, adatok táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, 

másolás, mozgatás, saját képletek szerkesztése  

 

NAT témakör  Az információs társadalom, e-Világ 3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;  

Ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, 

kulturális hatásait.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;  

Online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket;  

Ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési 

szempont egyidejű érvényesítésének lehetőségét;  

Tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő 

fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító 

lehetőségeket;  

Védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség 

esetén segítséget kér.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az információs társadalom múltjában kijelölt 

szakasz (például ókori számolási módszerek 

vagy elektromechanikus gépek) 

projektmódszerrel történő feldolgozása.  

Az állampolgári jogok és kötelességek online 

gyakorlása, például bejelentkezés 

egészségügyi vizsgálatra vagy 

veszélyeshulladék-lerakási címek keresése.  

Az elektronikus kommunikáció 

gyakorlatában felmerülő problémák 

megismerése, valamint az ezeket megelőző 

vagy ezekre reagáló, biztonságot szavatoló 

beállítások megismerése, használata.  

Megfigyelések végzése és értelmezése a 

közösségi portálokon, keresőmotorok 

használata közben rögzített szokásokról, 

érdeklődési körökről, személyes profilokról.  

Az adatok és az online identitás védelmét 

biztosító lehetőségeket alkalmazása, például 

a közösségi oldalakon elérhető személyes 

adatok keresése, korlátozása és törlése.  

Az információs technológiai fejlesztés 

gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése.  

Az információ szerepe a modern 

társadalomban.  

Információkeresési technikák, stratégiák, 

többszempontú keresés  

A digitális eszközök egészségre és 

személyiségre gyakorolt hatásai  

Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos 

felhasználói magatartásának szabályai.  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Fogalmak  

e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, 

információs társadalom, adatvédelem, internetes bűnözés, digitális 

eszközöktől való függőség  

 

NAT témakör  A digitális eszközök használata 2 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai 

eszközök közül;  

Önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét;  

Önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat;  

Használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó 

mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használatában;  

Az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói 

hibákat elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat;  

Értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek 

hibajelzéseit, és azokról beszámol;  

Tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, 

kódolásával, tömörítésével, továbbításával kapcsolatos problémák 

kezeléséről;  

Ismeri a térinformatika és a 3d megjelenítés lehetőségeit.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Digitális eszközök és perifériáinak feladatot 

segítő felhasználása projektfeladatokban.  

Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó 

állományok rendezett tárolása a lokális 

gépen, azok megosztása a társakkal a 

felhőszolgáltatáson keresztül.  

Adatok tömörített tárolása, továbbítása a 

hálózaton keresztül az együttműködés 

érdekében.  

A 3D megjelenítés lehetőségeinek 

felhasználása tantárgyi feladatokban.  

Közös munka esetén a digitális 

erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és 

jogosultsági szintek megismerése.  

Az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásai  

Az informatikai eszközök működési elveinek 

megismerése és használata  

Az informatikai eszközök be- és kiviteli 

perifériái, a háttértárak, továbbá a 

kommunikációs eszközök. A felhasználás 

szempontjából fontos működési elvek és 

paraméterek  

Az informatikai eszközök, mobileszközök 

operációs rendszerei  

Az operációs rendszer segédprogramjai. Az 

állományok és könyvtárak tömörítése  

Az operációs rendszerek, helyi hálózatok 

erőforrásainak használata, jogosultságok 

ismerete. Tudatos felhasználói magatartás 

erősítése, a felelős eszközhasználat 

kialakítása, tudatosítása; etikus 

információkezelés  

Felhőszolgáltatások igénybevétele, 

felhasználási területei, virtuális személyiség 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

és a hozzá tartozó jogosultságok szerepe, 

kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. 

Állományok tárolása, kezelése és 

megosztása a felhőben  

Fogalmak  

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, 

kódolási problémák, ergonómia, be- és kikapcsolás folyamata, be- és 

kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, működési elv, 

működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei, mobileszközök 

operációs rendszere, operációs rendszerek eszközkezelése, operációs 

rendszer segédprogramjai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi 

hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés  

  

  



 

8. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

36 óra  

Algoritmizálás és blokkprogramozás  8 óra  

Online kommunikáció  2 óra  

Robotika  4 óra  

Szövegszerkesztés  4 óra  

Bemutatókészítés  3 óra  

Multimédiás elemek készítése  3 óra  

Táblázatkezelés  6 óra  

Az információs társadalom, e-Világ  2 óra  

A digitális eszközök használata  2 óra  

Ismétlés, számonkérés  

Szabad Óraszám (5 %)  

2 óra  

 

NAT témakör  Algoritmizálás és blokkprogramozás 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az 

eredmények kapcsolatát;  

Egyszerű algoritmusokat elemez és készít;  

Ismeri a kódolás eszközeit;   

Adatokat kezel a programozás eszközeivel.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;  

Ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;  

A probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás 

és ciklus) alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven;  

Tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;  

Vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi 

alkalmazásokban.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Hétköznapi algoritmusok leírása egy 

lehetséges algoritmusleíró eszközzel.  

Vezérlőszerkezetek tudatos választását 

igénylő blokkprogramozási feladatok 

megoldása.  

Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, 

eldöntés, maximumkiválasztás – használatát 

igénylő programozási feladatok megoldása.  

Az algoritmikus gondolkodást segítő 

informatikai eszközök és szoftverek 

használata.  

A problémamegoldáshoz tartozó 

algoritmuselemek megismerése. Algoritmus 

leírásának egy lehetséges módja.  

Az algoritmus végrehajtásához szükséges 

adatok és az eredmények kapcsolata.  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Projektmunkában egyszerű részekre bontott 

feladat elkészítése a részfeladatok 

megoldásával és összeállításával.  

Egyszerű algoritmussal megadható mozgások 

vezérlése valós és szimulált környezetben, az 

eredmények tesztelése, vizsgálata a 

lehetséges paraméterek függvényében.  

Adatok kezelését, változók használatát 

igénylő folyamatok programozása.  

Új objektum létrehozását igénylő feladatok 

megoldása blokkprogramozási 

környezetben.  

Az elemi adatok megkülönböztetése, 

kezelése és használata.  

Szekvencia, elágazások és ciklusok. 

Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás 

elvei alapján.  

Példák típusalgoritmus használatára.  

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy 

programozási környezetben.  

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú 

elágazás, ciklusok  

Változók, értékadás. Eljárások, függvények 

alkalmazása.  

A program megtervezése, kódolása.  

Az objektumorientált gondolkozás 

megalapozása  

Mások által készített alkalmazások 

paramétereinek a program működésére 

gyakorolt hatásának vizsgálata  

Fogalmak  

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, 

algoritmusleírási mód, szekvencia, elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű 

algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, 

animáció, grafika programozása, objektumorientált gondolkozás, 

típusfeladatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás  

 

NAT témakör  Online kommunikáció 2 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi 

és az iskolai környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

Ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő 

fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító 

lehetőségeket;  

Önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat.  

  

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és 

csevegőprogram használata az elektronikus 

kommunikáció szabályainak betartásával  

Etikus és hatékony online kommunikáció az 

iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó csoportmunka érdekében  

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek 

használata az online kommunikációs 

alkalmazásokban  

Személyes adatok, az iskolai élethez és más 

tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok 

tárolása és megosztása a családi és az iskolai 

környezet elektronikus szolgáltatásai, 

felhőszolgáltatások segítségével.  

Online kommunikációs csatornák önálló 

használata, online kapcsolattartás  

Etikus és hatékony online kommunikáció a 

csoportmunka érdekében  

Online identitás védelmében teendő lépések, 

használható eszközök  

Adattárolás és -megosztás 

felhőszolgáltatások használatával  

  

Fogalmak  online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások  

 

NAT témakör  Robotika 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Adatokat gyűjt szenzorok segítségével;  

Mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló 

robot programozása.  

Akadálypályát teljesíteni képes robot 

programozása.  

A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak 

rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a 

viselkedés módosítása a gyűjtött adatoknak 

megfelelően.  

  

Algoritmusok megvalósítása, modellezése 

egyszerű eszközök segítségével.  

Szenzorok funkciói, paraméterei, használata.  

Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása 

blokkprogramozással.  

Vezérlési feladatok megoldása 

objektumokkal, esemény-vezérelten.  

Az együttműködési készség fejlesztése 

csoportos feladatmegoldások és 

projektmunkák során  

Fogalmak  
robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, 

elágazás, ciklus  

  

  



 

NAT témakör  Szövegszerkesztés 4 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy 

multimédiás dokumentumokat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás 

dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára 

vonatkozó alapelveket;  

A tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás 

dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a 

szükséges objektumokat;  

Ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-

ellenőrzés, elválasztás);  

A szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg 

papíron, tisztában van a nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival;  

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Kész minta alapján szöveges dokumentumok 
önálló létrehozása.  
Adott dokumentum tartalmának megfelelő 

szerkezet kialakítása, például levélpapír 

készítése és sablonként történő mentése, 

élőfej és élőláb kialakítása és formázása, 

vízjel szerepeltetése egy kép beszúrásával.  

Az elkészített dokumentum környezetbarát 

nyomtatásának megbeszélése, mentése és 

megnyitása PDF formátumban.  

Szöveges dokumentum megosztása online 

tárhelyen.  

Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó 

dokumentumok létrehozása, formázása.  

Feladatleírás, illetve minta alapján 

dokumentumok szerkesztése.  

Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg 

tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges 

dokumentumok szerkezete, objektumok. 

Élőfej és élőláb.  

Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat 

formázása.  

Fogalmak  

szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, 

objektumok, élőfej, élőláb, táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, 

dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, webes 

dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása  

 

NAT témakör  Bemutatókészítés 3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy 

multimédiás dokumentumokat;  

Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás 

dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára 

vonatkozó alapelveket;  

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival.  



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza;  

A tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás 

dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a 

szükséges objektumokat.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Bemutató készítése projektmunkában végzett 

tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 

megfelelő szerkezet kialakításával, az 

információforrások etikus használatával.  

Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan 

ismétlődő, animált bemutató készítés.  

Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő 

alkalmazással.  

Elkészített prezentáció megjelenítése többféle 

elrendezésben, mentése különböző 

formátumokba.  

Szöveget, képet tartalmazó prezentáció 

létrehozása, formázása, paramétereinek 

beállítása.  

Feladatleírás, illetve minta alapján 

prezentáció szerkesztése.  

Bemutatószerkesztési alapelvek. A 

mondandóhoz illeszkedő megjelenítés.  

Automatikusan és az interaktívan vezérelt 

lejátszás beállítása a bemutatóban.  

Iskolai, hétköznapi problémák közös 

megoldása, a csoportmunka támogatása.  

Az információforrások etikus 

felhasználásának kérdései.  

Fogalmak  

prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, 

lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete információforrások etikus 

felhasználása  

 

NAT témakör  Multimédiás elemek készítése  3 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;  

Digitális képeken képkorrekciót hajt végre.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;  

Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel 

ábrát készít.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Rögzített, illetve rendelkezésre álló 

multimédia-alapelemek: fotó, hang, video 

szerkesztése és felhasználása előadásokhoz, 

bemutatókhoz  

Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és 

vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése, 

módosítása különböző dokumentumokba, 

előadásokhoz és bemutatókhoz  

Kép, hang és video digitális rögzítése (képek 

szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-

készítés) és javítása  

Multimédia alapelemek: fotó, hang, video 

készítése, szerkesztése, felhasználása 

előadásokhoz és bemutatókhoz  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Ábrakészítés során egyszerű transzformációs 

műveletek, igazítások, csoportműveletek 

használata  

Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek 

algoritmikus módszereket igényelnek: 

másolás, klónozás, tükrözés, geometriai 

transzformációk  

Raszter- és vektorgrafikai ábra 

összehasonlítása, szerkesztése és illesztése 

különböző típusú dokumentumokba  

Feladatleírás, illetve minta alapján 

vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, 

csomópontok felhasználása rajzok 

készítésében. Csomópontműveletek  

  

Fogalmak  

képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, 

video készítése, szerkesztése, felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, 

görbék, csomópontok, csomópontműveletek  

 

NAT témakör  Táblázatkezelés 6 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Az adatokat táblázatos formába rendezi és formázza;  

Problémákat old meg táblázatkezelő program segítségével.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, 

egyszerű statisztikai függvényeket használ táblázatkezelő programban;  

Az adatok szemléltetéséhez diagramot készít;  

Tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes 

szimulációjáról.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése 

táblázatkezelő alkalmazással.  

A problémának megfelelő adattípusok, 

adatformátumok, képletek, függvények 

alkalmazása egy táblázatkezelő programban.  

Az osztály, évfolyam vagy az iskola 

adatainak statisztikai elemzése.  

Egy-egy adatsorból többféle diagram 

készítése, az adatok megtévesztő 

ábrázolásának felismerése  

Adatok feldolgozását segítő számítási 

műveletek.  

Relatív és abszolút cellahivatkozás. Saját 

képletek szerkesztése. Függvények 

használata, paraméterezése.  

Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. 

Diagram létrehozása, szerkesztése. 

Diagramtípusok  

Fogalmak  

relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése, függvények 

használata, paraméterezés, adatok csoportosítása, diagram létrehozása, 

diagram szerkesztése, diagramtípusok  

  

NAT témakör  Az információs társadalom, e-Világ 2 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

Ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;  

Ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, 

kulturális hatásait.  



 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;  

Online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket;  

Ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési 

szempont egyidejű érvényesítésének lehetőségét;  

Tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő 

fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító 

lehetőségeket;  

Védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség 

esetén segítséget kér.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Az információs társadalom múltjában kijelölt 

szakasz (például ókori számolási módszerek 

vagy elektromechanikus gépek) 

projektmódszerrel történő feldolgozása.  

Az állampolgári jogok és kötelességek online 

gyakorlása, például bejelentkezés 

egészségügyi vizsgálatra vagy 

veszélyeshulladék-lerakási címek keresése.  

Az elektronikus kommunikáció 

gyakorlatában felmerülő problémák 

megismerése, valamint az ezeket megelőző 

vagy ezekre reagáló, biztonságot szavatoló 

beállítások megismerése, használata.  

Megfigyelések végzése és értelmezése a 

közösségi portálokon, keresőmotorok 

használata közben rögzített szokásokról, 

érdeklődési körökről, személyes profilokról.  

Az adatok és az online identitás védelmét 

biztosító lehetőségeket alkalmazása, például 

a közösségi oldalakon elérhető személyes 

adatok keresése, korlátozása és törlése.  

Az információs technológiai fejlesztés 

gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése  

Az információ szerepe a modern 

társadalomban  

Információkeresési technikák, stratégiák, 

többszempontú keresés  

A digitális eszközök egészségre és 

személyiségre gyakorolt hatásai  

Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos 

felhasználói magatartásának szabályai.  

Fogalmak  

e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, 

információs társadalom, adatvédelem, internetes bűnözés, digitális 

eszközöktől való függőség  

  

NAT témakör  A digitális eszközök használata 2 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai 

eszközök közül;  

Önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét;  

Önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat;  

Használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait.  



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó 

mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használatában;  

Az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói 

hibákat elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat;  

Értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek 

hibajelzéseit, és azokról beszámol;  

Tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, 

kódolásával, tömörítésével, továbbításával kapcsolatos problémák 

kezeléséről;  

Ismeri a térinformatika és a 3d megjelenítés lehetőségeit.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Digitális eszközök és perifériáinak feladatot 

segítő felhasználása projektfeladatokban.  

Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó 

állományok rendezett tárolása a lokális 

gépen, azok megosztása a társakkal a 

felhőszolgáltatáson keresztül.  

Adatok tömörített tárolása, továbbítása a 

hálózaton keresztül az együttműködés 

érdekében.  

Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához 

térinformatikai, térképalkalmazások 

felhasználása.  

A 3D megjelenítés lehetőségeinek 

felhasználása tantárgyi feladatokban.  

Közös munka esetén a digitális 

erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és 

jogosultsági szintek megismerése.  

Az informatikai eszközök be- és kiviteli 

perifériái, a háttértárak, továbbá a 

kommunikációs eszközök. A felhasználás 

szempontjából fontos működési elvek és 

paraméterek.  

Az informatikai eszközök, mobileszközök 

operációs rendszerei.  

Az operációs rendszer segédprogramjai. Az 

állományok és könyvtárak tömörítése.  

Az operációs rendszerek, helyi hálózatok 

erőforrásainak használata, jogosultságok 

ismerete. Tudatos felhasználói magatartás 

erősítése, a felelős eszközhasználat 

kialakítása, tudatosítása; etikus 

információkezelés.  

Felhőszolgáltatások igénybevétele, 

felhasználási területei, virtuális személyiség 

és a hozzá tartozó jogosultságok szerepe, 

kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. 

Állományok tárolása, kezelése és 

megosztása a felhőben.  

Fogalmak  

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, 

kódolási problémák, ergonómia, be- és kikapcsolás folyamata, be- és 

kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, működési elv, 

működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei, mobileszközök 

operációs rendszere, operációs rendszerek eszközkezelése, operációs 

rendszer segédprogramjai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi 

hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés  

 

  



 

9. évfolyam alap 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

A digitális eszközök használata 6 óra 

Mobiltechnológiai ismeretek 4 óra 

Szövegszerkesztés 11 óra 

Számítógépes grafika 14 óra 

 

NAT témakör A digitális eszközök használata 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat; 

Az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói 

hibákat elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

Értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek 

hibajelzéseit, és azokról beszámol 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek 

fejlődésének főbb állomásait, tendenciáit; 

Tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus 

informatikai környezet jellemzőit, figyelembe veszi a digitális 

eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete 

egészségét; 

Használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a 

munkakörnyezet beállításait; 

Igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásait; 

Használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok 

kibontását; 

Tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

Önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus 

felhasználói hibákat, elhárítja az egyszerűbb felhasználói hibákat. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Projektfeladathoz szükséges digitális 

eszközök kiválasztása, ergonomikus 

Az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásai; a károsító hatások 

csökkentése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

munkakörnyezet kialakítása mind szoftveres, 

mind hardveres szempontból 

A digitális eszközök biztonságos 

használatához szükséges lépések megtétele, 

az eszköz szoftveres karbantartása, 

vírusvédelme 

Az informatikai eszközök működési elveinek 

megismerése 

A digitális eszközök főbb egységei 

Az informatikai eszközök, mobileszközök 

operációs rendszerei 

Operációs rendszer segédprogramjai 

Állomány- és mappatömörítés 

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 Mobiltechnológiai ismeretek 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

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 

Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, 

telepítése, eltávolítása 

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 

Projektfeladatok megoldása során a csapaton 

belüli kommunikáció megvalósítása 

mobileszközökkel 

Mobiltechnológiai eszközök segítségével 

megvalósított együttműködés 

Fogalmak 

mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás 

telepítése, alkalmazás eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást 

segítő programok, hálózati kapcsolat 

 

NAT témakör Szövegszerkesztés 11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás 

dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára 

vonatkozó alapelveket; 

A tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás 

dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a 

szükséges objektumokat; 

Ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-

ellenőrzés, elválasztás); 

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival. 

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 

Formanyomtatványok, sablonok 

alkalmazása, például iratminta, kérdőív 

készítése  

 

Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, 

formanyomtatvány készítése 

Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, 

formanyomtatvány készítése 

Körlevél – például értesítők, meghívók – 

készítése  

Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél 

készítése céljából. Körlevél készítése 

Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú 

dokumentum formázása (például 

Tipográfiai ismerete. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

tartalomjegyzék, lábjegyzet beillesztése, 

hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, 

élőfej, élőláb kialakítása), az 

információforrások szabályos megnevezése, 

hivatkozása 

Hosszú dokumentumok készítése, 

formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, 

lábjegyzet, tartalomjegyzék létrehozása 

Fogalmak 
karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, 

stílus, sablon, körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb 

 

NAT témakör Számítógépes grafika 14 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel 

ábrát készít 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési 

módszereivel. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kép, hang és video önálló rögzítése és 

tárolása digitális eszközökkel. 

Digitális képek jellemzőinek és tárolásának 

megismerése 

A tárolt multimédiás elemek társakkal történő 

megosztása és feldolgozása. 

 

Digitális képek képkorrekciója, amely a 

további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz 

szükséges. 

Alakzatok egymáshoz képest történő 

elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, 

transzformációk 

Színrendszerek, alakzatok színezése, 

átlátszóság, takarás, vágás 

 

Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák 

készítése. 

A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, 

színmélység 

Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 

Ábrakészítés bemutatókészítő vagy 

szövegszerkesztő program vektorgrafikus 

rajzeszközeivel. 

Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Logók, piktogramok készítése geometrikus 

alakzatokból vektorgrafikus 

szerkesztőprogram használatával. 

Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, 

szakasz, ellipszis, kör, téglalap  

Az elkészített vektorgrafikus ábrák 

átalakítása görbék, csomópontok 

módosításával, transzformációk 

végrehajtásával. 

Görbék, csomópontok felhasználása rajzok 

készítésében. Csomópontműveletek 

Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus 

tervezése. 

Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus 

tervezése 

Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója 

egy adott felhasználás igényeinek 

megfelelően. 

Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra 

tárolási módszerének ismerete 

Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója. 

Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, 

szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság, 

transzformációk: elforgatás, tükrözés 

Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 

3D-s alakzat elemi módosítása. 

Elemi műveletek 3D-s modellel 

Fogalmak 

rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, 

színmélység, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, 

vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás, igazítás, elosztás, rétegek, 

transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis, sokszög, 

törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés, 

szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, 

csomópontműveletek, 3D-s alakzat 

 

  



 

10. évfolyam alap 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

72 óra 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 25 óra 

Információs társadalom, e-Világ 3 óra 

Multimédiás dokumentumok készítése 4 óra 

Online kommunikáció 4 óra 

Publikálás a világhálón 14 óra 

Táblázatkezelés 12 óra 

Adatbázis-kezelés 5 óra 

 

NAT témakör Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 25 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 

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; 

A feladat megoldásának helyességét teszteli; 

Tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes 

szimulációjáról; 

Hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ; 

Tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a 

szimulációs programokban. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egy formális programozási nyelv 

megismerése közösen megoldott egyszerű 

példákon keresztül 

Az algoritmikus gondolkodást segítő 

informatikai eszközök és szoftverek 

használata 

Típusok, változók és vezérlőszerkezetek 

(szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos 

választását igénylő feladatok önálló 

megoldása, a választás indoklása 

A problémamegoldáshoz tartozó 

algoritmuselemek megismerése. Algoritmus 

leírása egy lehetséges módjának megismerése 

Az elemi adatok és sorozatok 

megkülönböztetése, kezelése és használata 

Szekvencia, elágazások és ciklusok 

Változók, értékadás. Eljárások, függvények 

alkalmazása 

Programozási feladatok megoldása során 

algoritmusok megismerése, leírása és 

kódolása 

Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és 

az adatok absztrakciója 

A problémamegoldó tevékenység tervezési és 

szervezési kérdései 

Az algoritmusok és az adatszerkezetek 

kapcsolatának használatát igénylő 

programozási feladatok megoldása, a 

választás indoklása 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges 

adatok és az eredmények kapcsolatának 

vizsgálata 

Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó 

algoritmusok leírása egy lehetséges 

módszerrel 

Példák típusalgoritmus használatára 

Feladat megoldása során a fejlesztői 

környezet lehetőségeinek használata (pl. 

tesztelés) 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy 

formális programozási környezetben 

Feladatmegoldás strukturálatlan 

algoritmussal és függvények, eljárások 

használatával 

Az objektumorientált szemlélet megalapozása 

Olyan problémák közös megoldása, amelyek 

során a függvények, eljárások paraméterezése 

a paraméterátadás különböző típusainak 

alkalmazását igényli 

 

Egy saját vagy más által készített program 

tesztelése 

A program megtervezése, kódolása, 

tesztelése 

Adott feladathoz készült különböző 

megoldások közös megbeszélése 

Mások által készített alkalmazások 

paramétereinek a program működésére 

gyakorolt hatásának vizsgálata 

Fogalmak 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, 

algoritmusleírási mód, szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, 

karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése, 

vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, típusfeladatok, tesztelés, 

hibajavítás 



 

 

NAT témakör Információs társadalom, e-Világ 3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

Ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, 

kulturális hatásait. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

Tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség 

fogalmával. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az állampolgári jogok és kötelességek online 

gyakorlása, például bejelentkezés 

egészségügyi vizsgálatra vagy közérdekű 

adatok keresése 

Az információ megjelenési formái, jellemzői 

Az elektronikus kommunikáció 

gyakorlatában felmerülő problémák 

megismerése, valamint az ezeket megelőző 

vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló 

beállítások megismerése, használata 

 

Személyes adatok kérésének, rögzítésének 

megfigyelése a közösségi portálokon, a 

keresőmotorok használatában 

Az információhitelesség ellenőrzésének 

egyszerű módjai 

Az adatok és az online identitás védelmét 

biztosító lehetőségek alkalmazása, például a 

közösségi oldalakon elérhető személyes 

adatok keresése, korlátozása és törlése 

A személyes adatok védelmének fontosabb 

szabályai 

Érdeklődési körnek, tanulmányoknak 

megfelelő információk keresése valamelyik 

keresőmotorban, és a találatok hatékony 

szűrése 

Személyhez köthető információk és azok 

védelme 

Iskolai környezetnek megfelelő e-

szolgáltatások használata 

 

Fogalmak 

adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi 

igazolvány, e-kereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, 

lánclevél 



 

 

NAT témakör Multimédiás dokumentumok készítése 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

Digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás 

alapelemeket új dokumentumok készítéséhez; 

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 – 

és manipulálása 

Multimédia állományok manipulálása 

Adott 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 

Más tantárgyak projektfeladatainak 

megoldásához szükséges digitális eszközök 

és szoftverek kiválasztása. A projektfeladat 

bemutatása multimédiás dokumentumok 

alkalmazásával 

Más tantárgyak projektfeladatainak 

bemutatása multimédiás dokumentumok 

alkalmazásával 

Fogalmak 
fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video, multimédia-

szerkesztő; digitális képfeldolgozás, -megosztás 

 

 



 

NAT témakör Online kommunikáció 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi 

és az iskolai környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

Ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési 

kultúrát és szokásokat, a szerepelvárásokat; 

Ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, 

a találati listát a problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak 

hitelességét; 

Ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció 

eszközeit és formáit. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Elektronikus kommunikáció szabályainak 

betartásával két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek és 

alkalmazások használata 

Az online kommunikáció jellemzői 

Online közösségekben folytatott 

kommunikáció során a kialakult viselkedési 

kultúra és szokások, szerepelvárások 

használata 

Az online közösségek szerepe, működése 

A hálózati, közösségi portálok 

identitáskérdésének összetettebb kezelése, 

elemzése 

 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek 

alkalmazása 

Az identitás kérdésének összetettebb 

problémái az online kommunikáció során 

Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz 

kisegítő lehetőségek beállítása 

 

Tematikus és kulcsszavas 

információkeresési stratégiák és technikák 

alkalmazása például technikai, 

szaktudományos és szépirodalmi területen 

 

A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, 

valamint hitelességének ellenőrzése 

 

Fogalmak 
chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), 

digitális identitás, önérvényesítés, tolerancia 

 



 

NAT témakör Publikálás a világhálón 14 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képek létrehozása, átalakítása, formázása.  

A képtípusok ismerete. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben. 

Több lapból álló webhelyet készít. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Webes publikálásra szánt szöveges és képi 

információk előkészítése a tanuló 

érdeklődésének megfelelően választott 

témában 

Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló 

használata 

Webdokumentum szerkezetének és 

alapelemeinek ismerete 

Saját weboldal készítése webes 

tartalomkezelő rendszerben a tanuló 

érdeklődésének megfelelően választott 

témában 

Webdokumentum tartalmának és stílusának 

szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk 

jelentősége 

Közlésre szánt szöveges és képi 

információval kapcsolatos elvárások, 

kiválasztási szempontok, fájlformátumok 

Az internetes publikálás módszereinek 

megismerése, szabályai 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és 

videoanyagok, weblapok publikálása 

tartalomkezelő rendszerben 

Weblapkészítés HTML nyelven 

weblapszerkesztővel 

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 

 

Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz 

kapcsolódó, részletes feladatleírásnak 

megfelelő weboldal szerkezetének 

kialakítása kész stílusok felhasználásával 

 

Elkészített weblap internetes publikálása  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tanuló érdeklődésének megfelelő, több 

weblapot tartalmazó dokumentum önálló 

elkészítése tanári segítséggel, kész stílusok 

alkalmazásával 

Összetett webdokumentum készítése 

Választott témához kapcsolódó webes 

dokumentum elkészítése és publikálása 

csoportmunkában, kapott stílusok 

alkalmazásával, illetve azok részleges 

módosításával 

 

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 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, 

illetve módszerek ismerete.  

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása.  

Az adatbázisból való információszerzés módjainak ismerete.  

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása.  

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

Az adatokat diagramon szemlélteti; 

Tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes 

szimulációjáról. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó, valamint közérdekű adatok 

gyűjtése különböző forrásokból 

 

Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése 

táblázatkezelő alkalmazással 

Adatok táblázatos elrendezése 

Adatok bevitele, javítása, másolása, 

formázása 

A problémának megfelelő adattípusok, 

adatformátumok, képletek, függvények 

alkalmazása egy elterjedt táblázatkezelő 

programban 

Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és 

idő-, pénznem-, százalékformátumok 

alkalmazása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Számítási műveletek adatokkal, képletek 

szerkesztése 

Cellahivatkozások használata 

Függvények használata, paraméterezése 

Statisztikai függvények, feltételtől függő 

számítások, adatok keresése 

Adott feladat különböző megoldási 

lehetőségeinek közös elemzése 

 

Egy feladat megoldásának kipróbálása 

többféle táblázatkezelő programban és 

online felületen 

 

Egy-egy adatsorból többféle diagram 

készítése, az adatok megtévesztő 

ábrázolásának felismerése 

Diagram létrehozása, szerkesztése 

 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az 

adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével és következtetések levonása az 

eredményekből 

 

Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó, valamint közérdekű adatok 

gyűjtése különböző forrásokból 

 

Fogalmak 

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és 

logikai típus, számformátumok, dátum- és időformátum, 

százalékformátum, pénznemformátum; relatív, vegyes és abszolút 

cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése, függvények használata, 

függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram 

létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők 

 

NAT témakör Adatbázis-kezelés 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, 

illetve módszerek ismerete.  

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása.  

Az adatbázisból való információszerzés módjainak ismerete.  

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása.  

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait; 

Az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 



 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása 

közérdekű adatbázisokból, például 

menetrendekből, kulturális műsorokból, 

védett természeti értékekből 

Közérdekű adatbázisok elérése, adatok 

lekérdezése 

Strukturált adattárolás 

Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, 

logikai 

Szűrési feltételek megadása 

A hozzáférési jogosultságok elemzése az 

adatbázisokban, például az iskolai 

elektronikus naplóban, digitális könyvtárban, 

online enciklopédiában 

Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, 

módosítás, törlés 

Az adatbázisokra épülő online 

szolgáltatások, például az e-kereskedelem 

lehetőségeinek kipróbálása, vita azok 

biztonságos használatának lehetőségeiről 

 

A biztonsági beállítások lehetőségeinek 

elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a 

különböző közösségi médiumok mint online 

adatbázisok esetén 

 

Fogalmak 

adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, 

jelentés; adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési 

feltétel, logikai műveletek; hozzáférési jogosultság 

 

  



 

9. évfolyam emelt 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

108 óra 

Információs társadalom, e-Világ 3 óra 

Mobiltechnológiai ismeretek 4 óra 

Szövegszerkesztés 11 óra 

Számítógépes grafika 19 óra 

Multimédiás dokumentumok készítése 4 óra 

Online kommunikáció 4 óra 

Publikálás a világhálón 24 óra 

Táblázatkezelés 27 óra 

A digitális eszközök használata 6 óra 

 

NAT témakör Információs társadalom, e-Világ 3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

Ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, 

kulturális hatásait. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

Tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség 

fogalmával. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az állampolgári jogok és kötelességek online 

gyakorlása, például bejelentkezés 

Az információ megjelenési formái, jellemzői 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

egészségügyi vizsgálatra vagy közérdekű 

adatok keresése 

Az elektronikus kommunikáció 

gyakorlatában felmerülő problémák 

megismerése, valamint az ezeket megelőző 

vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló 

beállítások megismerése, használata 

 

Személyes adatok kérésének, rögzítésének 

megfigyelése a közösségi portálokon, a 

keresőmotorok használatában 

Az információhitelesség ellenőrzésének 

egyszerű módjai 

Az adatok és az online identitás védelmét 

biztosító lehetőségek alkalmazása, például a 

közösségi oldalakon elérhető személyes 

adatok keresése, korlátozása és törlése 

A személyes adatok védelmének fontosabb 

szabályai 

Érdeklődési körnek, tanulmányoknak 

megfelelő információk keresése valamelyik 

keresőmotorban, és a találatok hatékony 

szűrése 

Személyhez köthető információk és azok 

védelme 

Iskolai környezetnek megfelelő e-

szolgáltatások használata 

 

Fogalmak 

adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi 

igazolvány, e-kereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, 

lánclevél 

 

NAT témakör Mobiltechnológiai ismeretek 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

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 

Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, 

telepítése, eltávolítása 

A mobiltechnológia körébe tartozó 

eszközök ismerete 

Mobileszközök kezelése, alkalmazások 

futtatása, telepítése, eltávolítása 

Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, 

használata, beállítása, paraméterek 

módosítása 

Mobileszközökre tervezett oktató- és 

oktatást segítő programok használata 

Projektfeladatok megoldása során a csapaton 

belüli kommunikáció megvalósítása 

mobileszközökkel 

Mobiltechnológiai eszközök segítségével 

megvalósított együttműködés 

Fogalmak 

mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás 

telepítése, alkalmazás eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást 

segítő programok, hálózati kapcsolat 

 

NAT témakör Szövegszerkesztés 11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás 

dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára 

vonatkozó alapelveket; 

A tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás 

dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a 

szükséges objektumokat; 

Ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-

ellenőrzés, elválasztás); 

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival. 

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 

Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, 

például iratminta, kérdőív készítése  

 

Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, 

formanyomtatvány készítése 

Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, 

formanyomtatvány készítése 

Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú 

dokumentum formázása (például lábjegyzet 

beillesztése, hasábok, élőfej, élőláb 

Tipográfiai ismerete. 

Hosszú dokumentumok készítése, formázása. 

Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet, 

tartalomjegyzék létrehozása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

kialakítása), az információforrások szabályos 

megnevezése, hivatkozása 

Fogalmak 
karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, 

stílus, sablon, körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb 

 

NAT témakör Számítógépes grafika 19 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel 

ábrát készít 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési 

módszereivel. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kép, hang és video önálló rögzítése és 

tárolása digitális eszközökkel. 

Digitális képek jellemzőinek és tárolásának 

megismerése 

A tárolt multimédiás elemek társakkal történő 

megosztása és feldolgozása. 

 

Digitális képek képkorrekciója, amely a 

további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz 

szükséges. 

Alakzatok egymáshoz képest történő 

elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, 

transzformációk 

Színrendszerek, alakzatok színezése, 

átlátszóság, takarás, vágás 

Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák 

készítése. 

A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, 

színmélység 

Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 

Ábrakészítés bemutatókészítő vagy 

szövegszerkesztő program vektorgrafikus 

rajzeszközeivel. 

Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 

Logók, piktogramok készítése geometrikus 

alakzatokból vektorgrafikus 

szerkesztőprogram használatával. 

Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, 

szakasz, ellipszis, kör, téglalap  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az elkészített vektorgrafikus ábrák 

átalakítása görbék, csomópontok 

módosításával, transzformációk 

végrehajtásával. 

Görbék, csomópontok felhasználása rajzok 

készítésében. Csomópontműveletek 

Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus 

tervezése. 

Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus 

tervezése 

Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója 

egy adott felhasználás igényeinek 

megfelelően. 

Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra 

tárolási módszerének ismerete 

Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója. 

Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, 

szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság, 

transzformációk: elforgatás, tükrözés 

Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 

3D-s alakzat elemi módosítása. 

Elemi műveletek 3D-s modellel 

Fogalmak 

rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, 

színmélység, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, 

vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás, igazítás, elosztás, rétegek, 

transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis, sokszög, 

törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés, 

szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, 

csomópontműveletek, 3D-s alakzat 

 

 

NAT témakör Multimédiás dokumentumok készítése 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

Digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás 

alapelemeket új dokumentumok készítéséhez; 

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 – 

és manipulálása 

Multimédia állományok manipulálása 

Adott 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 

Más tantárgyak projektfeladatainak 

megoldásához szükséges digitális eszközök és 

szoftverek kiválasztása. A projektfeladat 

bemutatása multimédiás dokumentumok 

alkalmazásával 

Más tantárgyak projektfeladatainak 

bemutatása multimédiás dokumentumok 

alkalmazásával 

Fogalmak 
fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video, multimédia-

szerkesztő; digitális képfeldolgozás, -megosztás 

 

 

NAT témakör Online kommunikáció 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi 

és az iskolai környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

Ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési 

kultúrát és szokásokat, a szerepelvárásokat; 

Ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a 

találati listát a problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak 

hitelességét; 

Ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit 

és formáit. 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Elektronikus kommunikáció szabályainak 

betartásával két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek és alkalmazások 

használata 

Az online kommunikáció jellemzői 

Online közösségekben folytatott 

kommunikáció során a kialakult viselkedési 

kultúra és szokások, szerepelvárások 

használata 

Az online közösségek szerepe, működése 

A hálózati, közösségi portálok 

identitáskérdésének összetettebb kezelése, 

elemzése 

 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek 

alkalmazása 

Az identitás kérdésének összetettebb 

problémái az online kommunikáció során 

Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz 

kisegítő lehetőségek beállítása 

 

Tematikus és kulcsszavas információkeresési 

stratégiák és technikák alkalmazása például 

technikai, szaktudományos és szépirodalmi 

területen 

 

A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, 

valamint hitelességének ellenőrzése 

 

Fogalmak 
chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), 

digitális identitás, önérvényesítés, tolerancia 

 

 

NAT témakör Publikálás a világhálón 24 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képek létrehozása, átalakítása, formázása.  

A képtípusok ismerete. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben. 

Több lapból álló webhelyet készít. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Webes publikálásra szánt szöveges és képi 

információk előkészítése a tanuló 

érdeklődésének megfelelően választott 

témában 

Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló 

használata 

Webdokumentum szerkezetének és 

alapelemeinek ismerete 

Saját weboldal készítése webes tartalomkezelő 

rendszerben a tanuló érdeklődésének 

megfelelően választott témában 

Webdokumentum tartalmának és stílusának 

szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk 

jelentősége 

Közlésre szánt szöveges és képi információval 

kapcsolatos elvárások, kiválasztási 

szempontok, fájlformátumok 

Az internetes publikálás módszereinek 

megismerése, szabályai 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és 

videoanyagok, weblapok publikálása 

tartalomkezelő rendszerben 

Weblapkészítés HTML nyelven 

weblapszerkesztővel 

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 

 

Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz 

kapcsolódó, részletes feladatleírásnak 

megfelelő weboldal szerkezetének kialakítása 

kész stílusok felhasználásával 

 

Elkészített weblap internetes publikálása  

A tanuló érdeklődésének megfelelő, több 

weblapot tartalmazó dokumentum önálló 

Összetett webdokumentum készítése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

elkészítése tanári segítséggel, kész stílusok 

alkalmazásával 

Választott témához kapcsolódó webes 

dokumentum elkészítése és publikálása 

csoportmunkában, kapott stílusok 

alkalmazásával, illetve azok részleges 

módosításával 

 

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 27 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve 

módszerek ismerete.  

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása.  

Az adatbázisból való információszerzés módjainak ismerete.  

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása.  

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

Az adatokat diagramon szemlélteti; 

Tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes 

szimulációjáról. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó, valamint közérdekű adatok 

gyűjtése különböző forrásokból 

 

Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése Adatok táblázatos elrendezése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

táblázatkezelő alkalmazással Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása 

A problémának megfelelő adattípusok, 

adatformátumok, képletek, függvények 

alkalmazása egy elterjedt táblázatkezelő 

programban 

Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, 

pénznem-, százalékformátumok alkalmazása 

Számítási műveletek adatokkal, képletek 

szerkesztése 

Cellahivatkozások használata 

Függvények használata, paraméterezése 

Statisztikai függvények, feltételtől függő 

számítások, adatok keresése 

Adott feladat különböző megoldási 

lehetőségeinek közös elemzése 

 

Egy feladat megoldásának kipróbálása 

többféle táblázatkezelő programban és online 

felületen 

 

Egy-egy adatsorból többféle diagram 

készítése, az adatok megtévesztő 

ábrázolásának felismerése 

Diagram létrehozása, szerkesztése 

 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az 

adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével és következtetések levonása az 

eredményekből 

 

Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó, valamint közérdekű adatok 

gyűjtése különböző forrásokból 

 

Fogalmak 

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és 

logikai típus, számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, 

pénznemformátum; relatív, vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet 

szerkesztése, függvények használata, függvény paraméterezése, függvények 

egymásba ágyazása, diagram létrehozása, diagramtípusok, diagram-

összetevők 

 

 



 

NAT témakör A digitális eszközök használata 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat; 

Az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói 

hibákat elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

Értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek 

hibajelzéseit, és azokról beszámol 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek 

fejlődésének főbb állomásait, tendenciáit; 

Tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus 

informatikai környezet jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök 

egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete egészségét; 

Használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a 

munkakörnyezet beállításait; 

Igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásait; 

Használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok 

kibontását; 

Tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

Önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus 

felhasználói hibákat, elhárítja az egyszerűbb felhasználói hibákat. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök 

kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet 

kialakítása mind szoftveres, mind hardveres 

szempontból 

Az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásai; a károsító hatások 

csökkentése 

A digitális eszközök biztonságos 

használatához szükséges lépések megtétele, az 

eszköz szoftveres karbantartása, vírusvédelme 

Az informatikai eszközök működési elveinek 

megismerése 

A digitális eszközök főbb egységei 

Az informatikai eszközök, mobileszközök 

operációs rendszerei 

Operációs rendszer segédprogramjai 

Állomány- és mappatömörítés 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 

 

 

  



 

10. évfolyam emelt 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

144 óra 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 90 óra 

Szövegszerkesztés 10 óra 

Adatbázis-kezelés 25 óra 

Robotika 15 óra 

 

 

NAT témakör Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 90 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 

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; 

A feladat megoldásának helyességét teszteli; 

Tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes 

szimulációjáról; 

Hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ; 

Tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a 

szimulációs programokban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egy formális programozási nyelv megismerése 

közösen megoldott egyszerű példákon 

Az algoritmikus gondolkodást segítő 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

keresztül konzolon. informatikai eszközök és szoftverek használata 

Típusok, változók és vezérlőszerkezetek 

(szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos 

választását igénylő feladatok önálló 

megoldása, a választás indoklása 

A problémamegoldáshoz tartozó 

algoritmuselemek megismerése. Algoritmus 

leírása egy lehetséges módjának megismerése 

Az elemi adatok és sorozatok 

megkülönböztetése, kezelése és használata 

Szekvencia, elágazások és ciklusok 

Változók, értékadás. Eljárások, függvények 

alkalmazása 

Programozási feladatok megoldása során 

algoritmusok megismerése, leírása és kódolása 

Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az 

adatok absztrakciója 

A problémamegoldó tevékenység tervezési és 

szervezési kérdései 

Az algoritmusok és az adatszerkezetek 

kapcsolatának használatát igénylő 

programozási feladatok megoldása, a választás 

indoklása 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges 

adatok és az eredmények kapcsolatának 

vizsgálata 

Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó 

algoritmusok leírása egy lehetséges módszerrel 

Példák típusalgoritmus használatára 

Feladat megoldása során a fejlesztői környezet 

lehetőségeinek használata (pl. tesztelés) 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy 

formális programozási környezetben 

Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal 

és függvények, eljárások használatával 

Az objektumorientált szemlélet megalapozása 

Olyan problémák közös megoldása, amelyek 

során a függvények, eljárások paraméterezése 

a paraméterátadás különböző típusainak 

alkalmazását igényli 

 

Egy saját vagy más által készített program 

tesztelése 

A program megtervezése, kódolása, tesztelése 

Adott feladathoz készült különböző 

megoldások közös megbeszélése 

Mások által készített alkalmazások 

paramétereinek a program működésére 

gyakorolt hatásának vizsgálata 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, 

algoritmusleírási mód, szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, 

karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése, 

vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, típusfeladatok, tesztelés, 

hibajavítás 

 

 

NAT témakör Szövegszerkesztés 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum 

készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó 

alapelveket; 

A tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás 

dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a 

szükséges objektumokat; 

Ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-

ellenőrzés, elválasztás); 

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival. 

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 

Körlevél – például értesítők, meghívók – 

készítése  

Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél 

készítése céljából. Körlevél készítése 

Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú 

dokumentum formázása (például 

tartalomjegyzék, szakaszonként eltérő 

laptájolás kialakítása), az információforrások 

szabályos megnevezése, hivatkozása 

Tipográfiai ismerete. 

Hosszú dokumentumok készítése, formázása. 

Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet, 

tartalomjegyzék létrehozása 

Fogalmak 
karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, 

stílus, sablon, körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb 

 



 

 

NAT témakör Adatbázis-kezelés 25 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve 

módszerek ismerete.  

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása.  

Az adatbázisból való információszerzés módjainak ismerete.  

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása.  

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait; 

Az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása 

közérdekű adatbázisokból, például 

menetrendekből, kulturális műsorokból, védett 

természeti értékekből 

Közérdekű adatbázisok elérése, adatok 

lekérdezése 

Strukturált adattárolás 

Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, 

logikai 

Szűrési feltételek megadása 

A hozzáférési jogosultságok elemzése az 

adatbázisokban, például az iskolai elektronikus 

naplóban, digitális könyvtárban, online 

enciklopédiában 

Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, 

módosítás, törlés 

Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, 

például az e-kereskedelem lehetőségeinek 

kipróbálása, vita azok biztonságos 

használatának lehetőségeiről 

 

A biztonsági beállítások lehetőségeinek 

elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a 

különböző közösségi médiumok mint online 

adatbázisok esetén 

 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, 

jelentés; adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési 

feltétel, logikai műveletek; hozzáférési jogosultság 

 

 

NAT témakör Robotika 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

Mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri és használja a blokkprogramozás építőelemeit. Kísérleti, illetve 

demonstrációs robotokat épít és programoz. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló 

robot programozása 

Algoritmusok megvalósítása, modellezése 

összetett eszközök segítségével. 

Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, 

eseményvezérelten. 

Az együttműködési készség fejlesztése 

csoportos feladatmegoldások és 

projektmunkák során 

A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak 

rögzítése, feldolgozása; a viselkedés 

módosítása a gyűjtött adatoknak megfelelően 

Szenzorok funkciói, paraméterei, használata. 

Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása 

blokkprogramozással 

Fogalmak 
robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, 

ciklus 

 

  



 

11. évfolyam emelt 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

72 óra 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 72 óra 

 

 

NAT témakör Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 72 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

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. 

A feladat megoldásának helyességét teszteli. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes 

szimulációjáról; 

Szimulációs programokat készít és használ; 

Tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a 

szimulációs programokban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egy formális programozási nyelv megismerése 

közösen megoldott példákon keresztül ablakon 

Az algoritmikus gondolkodást segítő 

informatikai eszközök és szoftverek használata 

Ablakvezérlő elemek, gombok, beviteli 

mezők, kijelzők vezérlése bemeneti adatok 

alapján. 

Ismerje, és használja a programozási nyelv 

adta grafikus vezérlőelemeket. 

Programozási feladatok megoldása során 

algoritmusok megismerése, leírása és kódolása 

vezérlőelemek esetén. 

Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az 

adatok absztrakciója 

A problémamegoldó tevékenység tervezési és 

szervezési kérdései 

Feladat megoldása során a fejlesztői környezet 

lehetőségeinek használata (pl. tesztelés) 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy 

formális programozási környezetben 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal 

és függvények, eljárások használatával 

Az objektumorientált szemlélet. 

Olyan problémák közös megoldása, amelyek 

során a függvények, eljárások paraméterezése 

a paraméterátadás különböző típusainak 

alkalmazását igényli 

 

Egy saját vagy más által készített program 

tesztelése 

A program megtervezése, kódolása, tesztelése 

Adott feladathoz készült különböző 

megoldások közös megbeszélése 

Mások által készített alkalmazások 

paramétereinek a program működésére 

gyakorolt hatásának vizsgálata 

Fogalmak 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, 

algoritmusleírási mód, szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, 

karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése, 

vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, típusfeladatok, tesztelés, 

hibajavítás 

 

  



 

12. évfolyam emelt 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

64 óra 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása 

Algoritmizálás és adatmodellezés 

Egyszerűbb folyamatok modellezése 

32 óra 

Ismétlésre szánt (érettségi feladatok) 32 óra 

 

 

NAT témakör Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 32 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

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. 

A feladat megoldásának helyességét teszteli. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes 

szimulációjáról; 

Szimulációs programokat készít és használ; 

Tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a 

szimulációs programokban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egy formális programozási nyelv 

megismerése közösen megoldott példákon 

keresztül ablakon 

Az algoritmikus gondolkodást segítő 

informatikai eszközök és szoftverek 

használata 

Ablakvezérlő elemek, gombok, beviteli 

mezők, kijelzők vezérlése bemeneti adatok 

alapján. 

Ismerje, és használja a programozási nyelv 

adta grafikus vezérlőelemeket. 

Programozási feladatok megoldása során 

algoritmusok megismerése, leírása és 

kódolása vezérlőelemek esetén. 

Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és 

az adatok absztrakciója 

A problémamegoldó tevékenység tervezési és 

szervezési kérdései 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Feladat megoldása során a fejlesztői 

környezet lehetőségeinek használata (pl. 

tesztelés) 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy 

formális programozási környezetben 

Feladatmegoldás strukturálatlan 

algoritmussal és függvények, eljárások 

használatával 

Az objektumorientált szemlélet. 

Olyan problémák közös megoldása, amelyek 

során a függvények, eljárások paraméterezése 

a paraméterátadás különböző típusainak 

alkalmazását igényli 

 

Egy saját vagy más által készített program 

tesztelése 

A program megtervezése, kódolása, 

tesztelése 

Adott feladathoz készült különböző 

megoldások közös megbeszélése 

Mások által készített alkalmazások 

paramétereinek a program működésére 

gyakorolt hatásának vizsgálata 

Fogalmak 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, 

algoritmusleírási mód, szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, 

karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése, 

vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, típusfeladatok, tesztelés, 

hibajavítás 

 

  



 

Technika és tervezés 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

5. évfolyam 1 36 

6. évfolyam 1 36 

7. évfolyam 1 36 

11. évfolyam 1 36 

12. évfolyam 1 32 

5. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Modell- és makettépítés technológiái 8 

Település – a település kialakulása, településtípusok 6 

Építészet – forma és funkció, anyagok és szerkezetek 8 

Közterek, közösségi terek, középületek 8 

Közlekedés – közlekedés egykor és ma 6 

 

NAT témakör Modell- és makettépítés technológiái 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

Megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét; 

Felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések ok-okozati 

összefüggéseit; 

Felismeri az egyes műveletek baleseti veszélyeit; 

Elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 

Alkalmazza a vetületi ábrázolást. 

Megismeri a méretmegadás elemeit; 

Felismeri a méretarányos kicsinyítés, nagyítás feladatát, jelentőségét; 

Ismeri a vetületi ábrázolást; 

Irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat 

szerez a modellezés során felhasznált anyagok tulajdonságairól, például 

természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, 

textilek, képlékeny anyagok. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Megismeri a méretmegadás elemeit; 

Felismeri a méretarányos kicsinyítés, nagyítás feladatát, jelentőségét; 

Ismeri a vetületi ábrázolást; 

Irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat 

szerez a modellezés során felhasznált anyagok tulajdonságairól, például 

természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, 

textilek, képlékeny anyagok. 

 

Tevékenységek/Ismeretek: Fejlesztési követelmények: 

A szabályok szükségességének belátása, a 

szabálykövető magatartás fejlesztése 

A térszemlélet és az elvont gondolkodás 

fejlesztése 

A tapasztalati úton történő információgyűjtés 

képességének fejlesztése 

Ok-okozati összefüggések felismerése 

A modellezés, makettépítés feladata, jelentősége 

A modell és a makett közötti különbségtétel 

A mérés célja, fontossága 

Mérőeszközök alkalmazása 

Mérés milliméteres pontossággal 

Műszaki ábrázolás alapismereteinek elsajátítása 

Méretmegadás elemei, szabályai 

Vetületi ábrázolás, méretarány alkalmazása, a 

méretarányos kicsinyítés, nagyítás jelentősége 

Rajzolvasási gyakorlatok. A valóság és az ábra 

összefüggéseinek felismerése 

A modellezéshez felhasználható anyagok 

(például papír, fa, műanyag, fém, textil, agyag 

vagy egyéb képlékeny anyag) tulajdonságainak 

megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati 

módszerekkel (szemrevételezés, próba, 

összehasonlítás, mérés alapján) 

Különböző profilok, szerkezetek építése, 

terhelési próba végzése 

Az anyagok megmunkálásához, alakításához, 

szereléséhez szükséges technológiák, 

szerszámok megismerése, célszerű, 

balesetmentes használatuk elsajátítása 

 

A szabályok szükségességének belátása, a 

szabálykövető magatartás fejlesztése 

A térszemlélet és az elvont gondolkodás 

fejlesztése 

A tapasztalati úton történő 

információgyűjtés képességének 

fejlesztése 

Ok-okozati összefüggések felismerése 

A modellezés, makettépítés feladata, 

jelentősége 

A modell és a makett közötti 

különbségtétel 

A mérés célja, fontossága 

Mérőeszközök alkalmazása 

Mérés milliméteres pontossággal 

Műszaki ábrázolás alapismereteinek 

elsajátítása 

Méretmegadás elemei, szabályai 

Vetületi ábrázolás, méretarány 

alkalmazása, a méretarányos kicsinyítés, 

nagyítás jelentősége 

Rajzolvasási gyakorlatok. A valóság és az 

ábra összefüggéseinek felismerése 

A modellezéshez felhasználható anyagok 

(például papír, fa, műanyag, fém, textil, 

agyag vagy egyéb képlékeny anyag) 

tulajdonságainak megismerése egyszerűbb 

anyagvizsgálati módszerekkel 

(szemrevételezés, próba, összehasonlítás, 

mérés alapján) 

Különböző profilok, szerkezetek építése, 

terhelési próba végzése 

Az anyagok megmunkálásához, 

alakításához, szereléséhez szükséges 

technológiák, szerszámok megismerése, 

célszerű, balesetmentes használatuk 

elsajátítása 



 

Tevékenységek/Ismeretek: Fejlesztési követelmények: 

Fogalmak 

modell, makett, mérés, mérőeszköz, mérési pontosság, méretmegadás elemei 

és szabályai, vonalfajták, méretszám, méretarány, kicsinyítés, nagyítás, 

vetület, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, 

eszközök megnevezése 

 

NAT témakör Település – a település kialakulása, településtípusok 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

Jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és 

lépéseinek meghatározásában. 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

 

Ismeri a legfontosabb településfajtákat, azok jellemzőit; 

Összehasonlítja a különböző településtípusokhoz kötődő életformákat, 

azonosságokat, különbségeket fogalmaz meg; 

Összehasonlítja a különböző életformákhoz kötődő lakó- és gazdasági 

épületeket; 

Ismereteket gyűjt a saját településéről; 

Elemzi a lakóépületek és a természeti környezet közötti kapcsolatot; 

Átlátja a lakóház tervezésének szempontjait – alaprajz, tájolás, épület 

alakja; 

Lakóépületet tervez megadott szempontok és méretarány alapján; 

Lakóépület-makettet épít egyszerű geometrikus testek felhasználásával. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Információk gyűjtése a települések 

kialakulásáról, az egyes éghajlati viszonyok 

jellegzetes lakóépületeiről megadott szempontok 

szerint. Az információk rendszerezése, 

megosztása 

Településmakett elkezdése közös döntések 

megfogalmazásával: a makett méretarányának 

meghatározása, a lakóövezet kijelölése, az 

utcahálózat megrajzolása, a telkek kiosztása, a 

lakóépületek jellegének meghatározása 

Lakóépület-makett készítése egyéni munkában a 

közös döntéseknek megfelelően 

A település régen és ma – a lakóhely egy tere, 

része változásainak nyomon követése 

A mi falunk, városunk: útikalauz készítése 

 

Ok-okozati összefüggések felismerése 

Jellemző tulajdonságok és igények közötti 

összefüggések értelmezése 

Véleményformálás támogatása a 

természeti és a lakókörnyezet 

kapcsolatának felismeréséhez 

Véleményformálás támogatása a 

technológiai fejlődés és a társadalmi 

gazdasági fejlődés kapcsolatának 

felismeréséhez 

Információgyűjtési, -rendszerezési, -

értelmezési képességek fejlesztése 

A települések kialakulása 

Különböző településtípusokhoz (város, 

falu) és életformákhoz (pl. gazdálkodás) 

kötődő lakó- és gazdasági épületek 

tanulmányozása, összehasonlítása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A lakóépületek és a természeti környezet 

kapcsolatának elemzése 

Információk gyűjtése a saját településről, 

annak történetéről 

 Lakóépületek típusai 

Lakóépület-makett készítése egyszerű 

geometrikus testekből 

Fogalmak 

lakóhely, település, város, falu, mezőgazdaság, ipar, városiasodás, 

városodás, urbanizáció, ház (családi ház, sorház, toronyház, lakópark), kert, 

gazdasági épület, melléképület, lakás, udvar, alaprajz, homlokzat, tető, 

nyílászárók, az építkezés menete 

 

NAT témakör Építészet – forma és funkció, anyagok és szerkezetek 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és 

lépéseinek meghatározásában; 

Anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok jellemzőit a 

felhasználhatóság szempontja szerint. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Azonosítja a lakóház részeit – alap, tartószerkezet, falazat, nyílászárók, 

homlokzat, tető; 

Ismereteket gyűjt a régi korok épületeiről, építőanyagairól, a 

hagyományos népi építészet épületeiről, építőanyagairól; 

Információkat gyűjt építőanyagokról, építőipari szakmákról; 

Megtervezi a lakóépület közvetlen környezetét – kert, gazdasági 

épületek; 

Modellezi a lakóépületek környezetét. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Információk gyűjtése az egyes történelmi korok, 

tájegységek jellemző épületeiről, a felhasznált 

anyagokról, technológiákról. Az információk 

rendszerezése, megosztása 

Látogatás egy építkezésen vagy film 

megtekintése egy építkezésről. Megfigyelési 

szempontok szerinti adatgyűjtés, megbeszélés 

Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez 

kötődő szakmákról, tanulási utakról 

A lakóházmakett környezetének megtervezése 

és kialakítása 

 

Ok-okozati összefüggések felismerése 

Jellemző tulajdonságok és igények közötti 

összefüggések értelmezése 

Véleményformálás támogatása a 

természeti és a lakókörnyezet 

kapcsolatának felismeréséhez 

Digitális alkalmazások használatával 

információk, adatok rendezése, 

értelmezése 

A munkatevékenység értékteremtő 

lényegének értelmezése 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az adott kor technikai fejlettsége és az 

alkalmazott anyagok, technológiák közötti 

összefüggések felismerése 

A társadalmi munkamegosztás 

lényegének, az egyes foglalkoztatási 

ágazatok jelentőségének értelmezése 

Építményekre ható hatások és az 

építményekkel kapcsolatos követelmények 

elemzése, összehasonlítása 

Régi korok jellemző épületeinek, a 

hagyományos népi építészet 

építményeinek, építőanyagainak 

tanulmányozása, elemzése 

Az egyes tájegységek jellegzetességei – 

lakó-, gazdasági és középületek alakja, 

elrendezése –, a használt anyagok és 

építési technológiák közötti kapcsolatok 

feltárása, elemzése 

A modern kor építészete – iparosított 

technológia, vasbeton szerkezetek, 

építőipari gépek 

Az építészet építőanyagainak, építőipari 

foglalkozások tanulmányozása, elemzése 

Az építőanyagok és építési technológiák, 

építőipari foglalkozások közötti 

kapcsolatok feltárása, elemzése 

A lakóépület-makett közvetlen 

környezetének kialakítása 

 

Fogalmak 

építészet, épület, építmény, alapozás, vízszigetelés, hőszigetelés, tájolás, 

természetes (szoláris) energia, passzív napenergia, benapozottság, 

árnyékolás, kő, fa, föld, agyag, vályog, tégla, pala, cserép, beton, vasbeton, 

üveg, kötőanyag, teherhordó szerkezet, mennyezet, tetőszerkezet, panel 

 

NAT témakör Közterek, közösségi terek, középületek 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

Jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és 

lépéseinek meghatározásában. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Megnevezi a településeken található legfontosabb középületeket, 

közintézményeket; 

Egy adott terület helyszínrajzát értelmezi, összeveti a valósággal, 

például nyomtatott, interneten elérhető térképek, fényképek alapján; 

Eligazodik egyszerű építészeti vázlatokon; 

A társakkal együttműködve településmodellt tervez; 

Csoportban településmodellt épít. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tanulmányi séta az iskola közvetlen 

környezetében, a település arculatát alakító 

tényezők tanulmányozása. Megfigyelési 

szempontok szerinti adatgyűjtés, közös 

megbeszélés 

A bejárt terület helyszínrajzának összevetése a 

személyes tapasztalatokkal 

A településmakett folytatása a közösségi terek, 

középületek megtervezésével, megépítésével 

A végzett munka értékelése, a tervektől való 

eltérések vizsgálata, a továbbfejlesztés 

lehetőségeinek megbeszélése 

 

Együttműködési készségek fejlesztése 

munkatevékenységek tervezése és végzése 

során 

Ok-okozati összefüggések felismerése 

Jellemző tulajdonságok és igények közötti 

összefüggések értelmezése 

Az elvont gondolkodás fejlesztése 

Digitális alkalmazások használatával 

információk, adatok rendezése, 

értelmezése 

A település arculatát alakító tényezők 

tanulmányozása 

Az emberek mindennapos tevékenysége 

(munka, háztartás, szabadidő) és a 

településtípusok (épületek, építmények, 

szabad területek és infrastruktúrák) közötti 

kapcsolatok feltárása 

Különböző közösségi épületek feladata. 

Helyszínrajzok tanulmányozása, elemzése 

Adott terület helyszínrajzának értelmezése 

és összevetése a valósággal 

Településmakett készítése 

Fogalmak középület, közintézmény, közösségi épület, szolgáltatás, helyszínrajz 

 

NAT témakör Közlekedés – közlekedés egykor és ma 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

Jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és    

lépéseinek meghatározásában. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Felismeri a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát a települések 

kialakulásában, fejlődésében, a település lakóinak életminőségében. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tanulók közlekedési szokásainak (iskolába 

járás) feltérképezése, az adatok elemzése 

A település közlekedési infrastruktúrájának 

tanulmányozása 

Irányított információgyűjtés a közlekedés 

fejlődéséről, a legfontosabb találmányokról, 

jelentős feltalálókról, különös tekintettel a 

magyar vonatkozásokra. Információk 

megosztása 

A településmakett úthálózatának befejezése, a 

közlekedés jelzőrendszereivel való kiegészítése 

– például útburkolati jelek, közlekedési táblák, 

jelzőlámpák, gyalogos-átkelőhelyek, parkolók 

Közlekedési helyzetek szimulálása a 

terepasztalon 

 

Együttműködési készségek fejlesztése 

munkatevékenységek tervezése és végzése 

során 

Ok-okozati összefüggések felismerése 

Információgyűjtési, -rendszerezési, -

értelmezési képességek fejlesztése 

Az adott kor technikai fejlettsége és az 

alkalmazott anyagok, technológiák közötti 

összefüggések felismerése 

Szabálykövető magatartás fejlesztése 

A városi és a közúti közlekedés 

rendszereinek megismerése 

A vízi és a légi közlekedés 

A közlekedés fejlődése, találmányok és 

feltalálók a közlekedéstörténetben – 

információgyűjtés, -rendszerezés 

Gyalogos közlekedés helye, 

alkalmazkodás a közlekedési 

szituációkhoz 

Közlekedésbiztonsági ismeretek 

A közlekedéssel kapcsolatos 

foglalkozások, szakmák 

A közlekedés infrastruktúrájának 

modellezése a településmaketten 

Fogalmak jármű, navigáció, közlekedési rendszer, közlekedésbiztonság 

 

  



 

6. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Lakás, lakókörnyezet – a lakás jellemzői, lakástípusok, funkciók, 

helyiségek 
8 

Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések 8 

Lakás karbantartása – a legfontosabb állagmegóvási, karbantartási 

munkák 

8 

Komplex modell- és makettkészítés 12 

 

NAT témakör 
Lakás, lakókörnyezet – a lakás jellemzői, lakástípusok, 

funkciók, helyiségek 
8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

Jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és 

lépéseinek meghatározásában. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Lakásalaprajzot tervez – akár tervezőprogram segítségével – megadott 

létszámú család számára; 

Berendezett lakásmakettet készít; 

Alaprajzok tanulmányozása során megismeri a lakás jellemző 

helyiségeit, azok funkcióját, egymással való kapcsolatát. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Saját lakás leírása szóban – elbeszélés utáni 

rajzolás 

Ismert épület bejárása új megfigyelési 

szempontok meghatározásával, vázlatkészítés 

Lakásalaprajzok tanulmányozása megadott 

szempontok szerint, azonosságok 

megfogalmazása, szükségszerűségek 

felismerése 

A megbeszélt szempontok szerint lakásalaprajz 

tervezése, lehetőleg digitális alkalmazás 

segítségével 

A lakástervek elemzése, megvitatása, 

lakásmakett készítése 

Ok-okozati összefüggések felismerése 

Jellemző tulajdonságok és igények közötti 

összefüggések értelmezése 

Az elvont gondolkodás fejlesztése 

Digitális alkalmazások használatával 

információk, adatok rendezése, 

értelmezése 

Digitális technológiák alkalmazása a 

tervezésben 

A lakás kialakítása (építése) és a külső 

hatások elleni védelem összefüggésének 

felismerése (feladat – anyag – technológia) 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 A lakás fizikai adottságai és a benne folyó 

tevékenységek közötti kapcsolat 

felismerése, elemzése  

Épület, lakás alaprajzának értelmezése és 

összevetése a valósággal 

A lakásalaprajz jellemzői 

A lakás helyiségeinek csoportosítása 

A helyiségek egymással való 

kapcsolatának elemzése 

A lakás beosztásának, az egyes helyiségek 

egymással való kapcsolatának jelentősége, 

szerepe 

Lakásalaprajz tervezése, lakásmakett 

készítése 

Fogalmak 
alaprajz, helyszínrajz, tájolás, fizikai jellemzők, egyéni és közösségi terek, 

háztartási és higiénés terület, közlekedők, tárolók, szabad terület 

 

NAT témakör Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

Jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és 

lépéseinek meghatározásában; 

Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy 

tervezőprogram segítségével készíti el és osztja meg. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

A társakkal együttműködve megtervezi a lakás berendezését; 

Felismeri a lakás alaprajza és a lakás berendezhetősége közötti 

kapcsolatot; 

Ismeri a lakás helyiségeinek jellemző bútorait; 

Információkat gyűjt a bútorok történetéről; 

Ismeri az ergonómiai, esztétikai szempontokat a bútorok kiválasztása, 

elhelyezése során; 

Felismeri a lakás berendezése és a lakók eltérő igényei, szokásai közötti 

kapcsolatot; 

Ismeri a világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és díszek 

szerepét a lakberendezésben; 

Információkat gyűjt a régi magyar konyhák berendezéseiről, 

eszközeiről; 

Ismeri a modern konyhával szemben támasztott követelményeket; 

A konyhatervezés során használja a kialakítás, berendezés higiéniai, 

munkaszervezési, ergonómiai szempontjait. 

 

  



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egy bútoráruház meglátogatása vagy egy ott 

dolgozó meghívása. Katalógus, folyóiratok, 

prospektusok, internetes anyagok képei alapján 

berendezett lakások, lakásrészek elemzése 

meghatározott szempontok szerint 

Információk gyűjtése, megosztása a bútorok 

történetéről, a világítás, a színek, az anyagok és 

minták, a tárgyak és díszek lakberendezésben 

betöltött szerepéről 

A lakásmakett vagy egy választott helyiség 

berendezésének megtervezése lehetőség szerint 

3D-s lakberendező program segítségével. A 

berendezés modellezése 

Konyhaterv készítése lehetőség szerint digitális 

alkalmazással, figyelembe véve a kialakítás, 

berendezés higiéniai, munkaszervezési, 

ergonómiai szempontjait 

Munkaműveletek, tárgyak, eszközök elemzése 

ergonómiai szempontból, a helyes 

munkavégzés, a helyes ülés gyakorlása 

 

Ok-okozati összefüggések felismerése 

Igények és jellemző tulajdonságok közötti 

összefüggések értelmezése 

Egyéni tulajdonságok és igények közötti 

kapcsolat feltárása 

Digitális alkalmazások használatával 

információk gyűjtése, rendszerezése 

Digitális technológiák alkalmazása a 

tervezésben 

Önismeret és együttműködési készségek 

fejlesztése munkatevékenységek tervezése 

és végzése során 

Döntéshozatal során ismeretek 

alkalmazása, véleményformálás, 

konszenzusra jutás 

Ízlés formálása 

Egészségtudatos magatartás igényének 

erősítése 

A lakás berendezésének jellemzői 

Az egyes lakóterületek funkcióinak 

kialakítása a megfelelő berendezéssel 

A különböző helyiségek jellemző 

bútorzatai, a lakótér feladata, a bútorzat és 

a tevékenységek közötti kapcsolat 

felismerése 

A berendezés stílusa és az egyéni ízlés 

közötti kapcsolat elemzése 

Bútortörténet 

A bútorok kiválasztásának, elhelyezésének 

szempontjai 

A berendezés szerepe a téralakításban 

A lakberendezés modellezése 

A munkavégzés ergonómiája 

A helyes munkavégzés szükségességének 

felismertetése 

A leggyakoribb egészségkárosító 

helyzetek és azok elkerülése 

A konyha ergonomikus berendezése 

Konyhatervek készítése 

Fogalmak 

helykihasználás funkció, esztétika, stílus, ízlés, harmónia, színek szerepe, 

ergonómia, design, téralakítás eszközei,, nyugalmi területek, közlekedőutak, 

bútorok helyigénye, kényelmi és tároló bútorok, bútorválasztás szempontjai, 

egészségkárosító helyzetek, statikus, dinamikus terhelés 

 



 

NAT témakör 
Lakás karbantartása – a legfontosabb állagmegóvási, 

karbantartási munkák 
8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

Tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki jellegű 

rendszereinek felépítéséről, működéséről. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe veszi a 

környezeti szempontokat. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Információk gyűjtése, megosztása a lakásban 

előforduló legfontosabb állagmegóvási, 

karbantartási munkákról 

Állagmegóvási, karbantartási munkák végzése a 

helyi lehetőségek szerint, például: bútorok 

megjavítása, festése; folttisztítási gyakorlat 

környezetbarát anyagokkal, ruházat, 

lakástextíliák gondozása stb. 

Különböző háztartási vegyszerek címkéinek 

tanulmányozása a felhasználás, tárolás, 

balesetveszély szempontjai szerint 

Baleseti források azonosítása, megtörtént 

balesetek elemzése, elsősegélynyújtási 

szabályok megbeszélése 

Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez 

kötődő szakmákról, tanulási utakról. A tanulók 

szerepjáték formájában bemutathatják 

egymásnak az egyes foglalkozások jellemző 

feladatait 

 

Az ember személyes felelősségének 

felismerése a környezet alakításában 

Tevékenységek, beavatkozások 

következményének mérlegelése 

Digitális alkalmazások használatával 

információk gyűjtése, rendszerezése 

Szabálykövető, kooperatív magatartás 

alkalmazása a munkavégzés során 

Munkatevékenység értékteremtő 

lényegének, felelősségének értelmezése 

A környezet- és egészségtudatos cselekvés 

fejlesztése 

Információk gyűjtése a lakásban 

előforduló legfontosabb állagmegóvási, 

karbantartási munkákról 

Szagtalanítás, védekezés a kártevők ellen 

Környezetbarát anyagok és eljárások 

alkalmazása a tevékenység során 

A hagyományos tisztítószerek és eljárások 

alkalmazása és a környezetvédelem 

összefüggéseinek felismertetése 

A laikus által végezhető munkák határai, 

annak felismerése, hogy nagyobb 

munkálatokhoz szakembert kell hívni 

A tevékenységgel érintett foglalkozások, 

szakmák 

Fogalmak 

állagmegóvás, karbantartás, mázolás, festés, tapétázás, burkolás, takarítás, 

tisztítószer, környezetvédelem, tudatos fogyasztói magatartás, 

fenntarthatóság 



 

 

NAT témakör Komplex modell- és makettkészítés 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

Jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és 

lépéseinek meghatározásában; 

Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy 

tervezőprogram segítségével készíti el és osztja meg; 

Megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Az órai munkák során tapasztalatot szerez a felhasznált anyagokról, 

például természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, 

papírok, textilek, képlékeny anyagok; 

Terveit szóban, rajzban megosztja; 

A terv mentén lépésenkénti külső ellenőrzéssel halad 

alkotótevékenységében; 

A szerszámokat és eszközöket tanári útmutatás segítségével használja; 

A munkavégzési szabályokat betartja; 

Felismeri az egyes műveletek balesetveszélyeit, a védőeszközök 

használatának szükségességét; 

Csoportmunkában, feladata szerint dolgozik, a szabályokat betartatja, 

betartja; 

A csoportban feladata szerint tevékenykedik, segítséget kér, segítséget 

ad; 

Felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati 

összefüggéseit. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tanult ismeretek, műveletek alkalmazása valós 

igényt szolgáló, tárgyalkotó tevékenység során 

A tanulók választása alapján elkészülhet egy 

híres épület, esetleg egy településrészlet 

makettje a rendelkezésre álló anyagok minél 

kreatívabb felhasználásával, vagy a lakáshoz, 

lakókörnyezethez kapcsolódó tárgy, lehetőség 

szerint újrahasznosított anyagokból 

 

A tanult ismeretek alkalmazása, mélyítése 

Együttműködési készségek fejlesztése a 

munkatevékenységek tervezése és végzése 

során 

Önismeret, társas kompetenciák, 

munkakultúra fejlesztése 

Kreativitás fejlesztése 

Különböző épületek vagy településrészlet 

modellezése helyszínrajzok, fényképek 

alapján 

Komplex modell tervezése és kivitelezése 

egyéni választás alapján csoportmunkában 

Fogalmak 
az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök 

megnevezése 

 

  



 

7. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

A települések közműellátása, a legfontosabb közművek, 

közszolgáltatások 
7 

Korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet 8 

Az egészséges település 6 

Közlekedés, közlekedési rendszerek 7 

Komplex modellezési feladat 8 

 

NAT témakör 
A települések közműellátása, a legfontosabb közművek, 

közszolgáltatások 
7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Célzottan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján, 

és a kapott adatokat értékeli, rendszerezi, elemzi; 

Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére 

törekszik; 

Az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés 

kapcsolatát; 

Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az 

azokkal való hatékony és tudatos gazdálkodás módjaival; 

Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási 

ágazatok jelentőségét. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

Azonosítja a települések legfontosabb közműveit, közszolgáltatásait. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Információgyűjtés és -megosztás megadott szempontok szerint a vízellátás, csatornázás, fűtés, 

villamosítás, gázellátás, szemétszállítás témában 

Információk gyűjtése a saját település, lakás közműveiről, közszolgáltatásairól 

Véleményformálás a közművek megléte és a település élete, a lakóház használata közötti 

összefüggésekről 

Táblázatok, grafikonok elemzésén keresztül információk gyűjtése a lakások 

közműellátottságáról, számítások végzése a szolgáltatások áráról 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az iskola adottságai szerint látogatás egy közműtelepen vagy a témakörhöz kapcsolódó film 

megtekintése 

A rendszerszemlélet fejlesztése 

Ok-okozati összefüggések felismerése 

Információgyűjtési technikák fejlesztése, például interjú formájában 

Célzott információszerzés, a kapott adatok értelmezése, feldolgozása 

A települések legfontosabb közművei, közszolgáltatásai – elektromos hálózat, vízvezeték, 

szennyvízelvezetés, csatorna, gázvezeték, távfűtés, szemétszállítás 

Épület közműveinek tanulmányozása, elemzése 

A közművek megléte és a település élete, a lakóház használata közötti összefüggések 

felismerése, megfogalmazása 

Információk gyűjtése a saját település, lakás közműveiről, közszolgáltatásairól 

Fogalmak 

közmű, közszolgáltatás, építési engedély, összközműves épület, elektromos 

hálózat, vízvezeték-hálózat, szennyvíz, csatorna, gázvezeték, távfűtés, 

szemétszállítás, szelektív hulladékgyűjtés 

 

NAT témakör Korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz 

kapcsolódó műszaki útmutatókból, használati leírásokból; 

Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére 

törekszik; 

Döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és 

az emberi tevékenység szerepét, jelentőségét; 

Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés 

kapcsolatát; 

Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák 

megoldásában; 

Felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és 

megszervezésében, tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi 

és nem anyagi erőforrásokkal; 

Rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az 

azokkal való hatékony és tudatos gazdálkodás módjaival; 

Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási 

ágazatok jelentőségét; 

Ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel 

kapcsolatban megfogalmazza saját preferenciáit. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki jellegű 

rendszereinek felépítéséről, működéséről; 

Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

Elemzi, összehasonlítja az építményekre ható hatásokat és az 

építményekkel kapcsolatos követelményeket; 

Tanulmányozott példák alapján áttekinti az épületek legfontosabb 

közműveit – elektromos hálózat, vízellátó rendszer, fűtési rendszer, 

légtechnika; 

Beazonosítja a lakás elektromos hálózatában alkalmazott leggyakoribb 

érintésvédelmi módokat – kettős szigetelés, védőföldelés, nullázás, fi 

relé; 

Azonosítja a legfontosabb üzemeltetési, karbantartási feladatokat, a 

leggyakoribb hibákat és azok okait; 

Elvégez egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási feladatokat 

a környezetében található szerkezeteken; 

Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad 

tevékenységében; 

A megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári 

útmutatással használja; 

Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

Terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat 

felvállal; 

Csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a 

döntésnek megfelelően tevékenykedik; 

A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; 

vezetőként tudatosan vezeti a csoport döntési folyamatát; 

Problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg 

megoldási alternatívákat; 

Alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás 

döntésein változtat; 

Adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz 

környezeti szempontokat; 

Szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos 

eltéréseket számszerűsít; 

Grafikonok, diagramok alapján elemzi a háztartások 

energiafogyasztását; 

Példákat mond az energiapazarlásra; 

Példákat mond takarékossági lehetőségekre az elektromosáram-

fogyasztás, a vízfogyasztás, a fűtési és más hőenergia területén. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Információk gyűjtése és megosztása az egészséges lakókörnyezetről 

Táblázatok, grafikonok elemzésén keresztül az ember számára optimális környezet 

meghatározása 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az épületek legfontosabb közműveinek áttekintése – elektromos hálózat, vízellátó rendszer, 

fűtési rendszer, légtechnika – folyamatábrák segítségével 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben található épületgépészeti rendszerekről, például az 

iskolaépület új szempontú bejárása és feltérképezése során 

Ökológiai lábnyom számítása valamelyik digitális alkalmazás segítségével, a kapott értékek 

véleményezése 

Ötletek, javaslatok gyűjtése az elektromosenergia-fogyasztás, a vízfogyasztás, a fűtési és más 

hőenergia-felhasználás takarékossági lehetőségeiről, a hulladék keletkezését mérséklő 

fogyasztási, életmódbeli szokásokról 

Költségszámítások végzése a megtakarításokkal kapcsolatban 

 

Egészségtudatosság 

Tudatos fogyasztói magatartás 

A lakás életminőséget, komfortérzetet befolyásoló tényezői – vízminőség, hőmérséklet, 

levegő páratartalma 

A rossz szigetelés káros hatásai 

Információk és tapasztalatok gyűjtése a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépítéséről, 

működéséről – elektromos hálózat, vízvezeték-hálózat, fűtés, klimatizálás  

A lakás elektromos hálózatának részei, biztonsági és életvédelmi berendezések, megoldások 

Követelmények a fűtőberendezésekkel, fűtési rendszerekkel szemben, szabályozhatóság, 

egészségvédelem  

A klíma fogalma, az egészséges levegő, hőérzet, komfortérzet 

A relatív páratartalom fontossága, az alacsony vagy magas relatív páratartalom 

egészségkárosító hatásai 

A lakóház használata, a lakók szokásai és az energiafelhasználás közötti összefüggések 

elemzése, a környezettudatosság fontossága 

Fogalmak 

komfortérzet, ivóvíz, levegő páratartalma, fogyasztásmérő, biztosíték, 

életvédelmi relé, fázis, nulla, védőföldelés, fűtés, klíma, 

környezettudatosság, tudatos fogyasztói magatartás, fenntarthatóság 

 

NAT témakör Az egészséges település 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Szerepét, jelentőségét; 

Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés 

kapcsolatát; 

Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák 

megoldásában; 

Felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és 

megszervezésében, tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi 

és nem anyagi erőforrásokkal; 

Rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az 

azokkal való hatékony és tudatos gazdálkodás módjaival; 

Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 



 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Információgyűjtés a településformák fejlődéséről, a különböző országok, illetve kontinensek 

jellemző településeiről, híres építészekről, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra. Az 

információk rendszerezése, megosztása 

Egy adott település, településrészlet változásának, fejlődésének nyomon követése térképek, 

fényképek segítségével, következtetések megfogalmazása az ott élők életformájára, 

életminőségére vonatkozóan 

Az egészséges, élhető település kritériumainak összegyűjtése, megfogalmazása 

Információk gyűjtése a települések környezetszennyezését okozó tényezőkről, 

esettanulmányok alapján 

Séta a településen. A település vagy településrész részletes, elemző megfigyelése az építészeti 

stílusok, zöld környezet szempontjából 

Egy kijelölt területhez kapcsolódó településfejlesztési kérdések megvitatása 

A XXI. század településeivel szembeni követelmények megfogalmazása, pozitív példák, 

építészeti megoldások keresése, megosztása 

Parktervezés, az intézmény lehetősége szerint – zöld terület kialakítása, gondozása 

Ok-okozati összefüggések felismerése 

Rendszerszemlélet fejlesztése 

Fenntarthatóság fogalmának mélyítése 

Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 

Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet alakításában 

A városok kialakulásának és fejlődésének okai és szükségessége, a város fogalmának 

mélyítése 

Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási 

ágazatok jelentőségét; 

Ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel 

kapcsolatban megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy 

tervezőprogram segítségével készíti el és osztja meg; 

Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz 

környezeti szempontokat; 

Szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos 

eltéréseket számszerűsít; 

Felsorolja az egészséges, élhető település kritériumait; 

Elemzi a különböző településtípusokhoz kötődő életformákat, felismeri 

a törvényszerűségeket; 

Elemzi az épített környezet és az életvitel összefüggéseit; 

Összehasonlítja a hagyományos és a modern építőanyagokat; 

Feltárja az építőanyagok és építési technológiák, építőipari 

foglalkozások közötti kapcsolatokat; 

Megnevezi a településeken található legfontosabb középületeket, 

közintézményeket és azok szerepét a településen lakók életében; 

Régi térképek, fényképek alapján nyomon követi egy adott terület 

változásait; 

Gyűjtött dokumentumok alapján megismeri a települése történetét. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A különböző környezetszennyeződések hatása az épített környezetre és a településen élők 

életminőségére 

Az épített környezet alakításának szempontjai, a zöld területek szerepe, környezetvédelem 

Az épített tér és a természeti környezet közötti összhang szükségességének felismertetése 

A funkcionalista és az organikus építészet főbb jegyeinek megismertetése, összehasonlítása 

Információk gyűjtése különleges épületekről, híres építészekről, különös tekintettel a magyar 

vonatkozásokra 

Követelmények a XXI. század településeivel szemben 

Pozitív példák, építészeti megoldások gyűjtése 

Parktervezés 

 

Fogalmak 
légszennyezés, környezetszennyezés, tervszerű városépítés, 

városrehabilitáció, funkcionalista építészet, organikus építészet, tájépítészet 

 

NAT témakör Közlekedés, közlekedési rendszerek 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

Felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ 

szerszámot, eszközt; 

Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat 

eredményességét; 

Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak 

megfelelően választ a rendelkezésre álló anyagokból; 

Az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

Komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére 

törekszik; 

Döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és 

az emberi tevékenység szerepét, jelentőségét; 

Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés 

kapcsolatát; 

Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák 

megoldásában; 

Felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és 

megszervezésében, tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi 

és nem anyagi erőforrásokkal; 

Rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az 

azokkal való hatékony és tudatos gazdálkodás módjaival; 

Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási 

ágazatok jelentőségét; 

Ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel 

kapcsolatban megfogalmazza saját preferenciáit. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad 

alkotótevékenységében; 

Anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok jellemzőit a 

felhasználhatóság szempontja szerint; 

A megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári 

útmutatással használja; 

Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

Terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat 

felvállal; 

Csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a 

döntésnek megfelelően tevékenykedik; 

A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; 

vezetőként tudatosan vezeti a csoport döntési folyamatát; 

Problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg 

megoldási alternatívákat; 

Alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás 

döntésein változtat; 

Adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

A használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva 

javaslatot tesz produktuma továbbfejlesztésére; 

Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz 

környezeti szempontokat; 

Szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos 

eltéréseket számszerűsít; 

Átlátja a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát a település 

lakóinak életminőségében. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Információk gyűjtése, megosztása a saját település, lakókörnyezet úthálózatáról, 

tömegközlekedéséről, annak az ott élők életmódjára gyakorolt hatásáról 

Információk szerzése, képek gyűjtése a személy- és teherszállítás történetéről, a közlekedési 

infrastruktúra fejlődéséről 

Statisztikai adatok, táblázatok, diagramok elemzése alapján véleményformálás a közlekedési 

hálózatok szerepéről, a személy- és teherszállítás jelentőségéről 

Tájékozódás a közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő, illetve az egészséget 

károsító hatásokról esettanulmányokon keresztül 

Példák gyűjtése, bemutatása környezetbarát, biztonságos megoldásokra a közlekedésben 

Híd- vagy felüljárómodell építése önálló tervek alapján. Az elkészült modellek vizsgálata 

terhelési próbával 

Ok-okozati összefüggések felismerése 

Rendszerszemlélet fejlesztése 

Fenntarthatóság fogalmának mélyítése 

Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

Közlekedés a településen, a települések között 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Közösségi közlekedés 

A közlekedés infrastruktúrája 

Információk gyűjtése környezetbarát megoldásokra a közlekedésben 

Híd- vagy felüljárómodell építése 

Fogalmak tömegközlekedés, közút, kerékpárút, híd, aluljáró, felüljáró 

 

NAT témakör Komplex modellezési feladat 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és 

lépéseinek meghatározásában; 

Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

Felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ 

szerszámot, eszközt; 

Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat 

eredményességét; 

Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak 

megfelelően választ a rendelkezésre álló anyagokból; 

Az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

Komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére 

törekszik; 

Döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és 

az emberi tevékenység szerepét, jelentőségét; 

Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés 

kapcsolatát; 

Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák 

megoldásában; 

Felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és 

megszervezésében, tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi 

és nem anyagi erőforrásokkal; 

Rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az 

azokkal való hatékony és tudatos gazdálkodás módjaival; 

Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási 

ágazatok jelentőségét; 

Ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel 

kapcsolatban megfogalmazza saját preferenciáit. 



 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy 

tervezőprogram segítségével készíti el és osztja meg; 

A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad 

alkotótevékenységében; 

Anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok jellemzőit a 

felhasználhatóság szempontja szerint; 

A megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári 

útmutatással használja; 

Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

Terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat 

felvállal; 

Csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a 

döntésnek megfelelően tevékenykedik; 

A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; 

vezetőként tudatosan vezeti a csoport döntési folyamatát; 

Problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg 

megoldási alternatívákat; 

Alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás 

döntésein változtat; 

Adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

A használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva 

javaslatot tesz produktuma továbbfejlesztésére; 

Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz 

környezeti szempontokat; 

Szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos 

eltéréseket számszerűsít. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A „Jövő városának” elkészítése projektmunkában, akár a storyline módszer alkalmazásával. 

Modellezni lehet az épületeket, a város infrastruktúráját, energiaellátását. A kivitelezés során 

alkalmazni lehet a legkorszerűbb technológiákat (például lézervágó, 3D nyomtató), 

amennyiben ezek az iskolában rendelkezésre állnak 

Kutatás a városok és a közlekedés várható fejlődési irányáról, az emberek élet- és 

munkakörülményeinek változásáról. A szerzett információk felhasználása a tervezési 

folyamatban 

Alkotótevékenység a tervek mentén. Az elkészült modell értékelése, a tervektől való eltérés 

vizsgálata 

 

Az eddig tanult ismeretek mélyítése, alkalmazása 

Kreativitás fejlesztése 

„A jövő városa” – komplex modellezési feladat egyéni tervek alapján projektmunkában 

Fogalmak 
az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, 

eszközök megnevezése 

 



 

11.-12. 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 



 

Tevékenységek/Ismeretek: Fejlesztési követelmények: 

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. 
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 



 

Tevékenységek/Ismeretek: Fejlesztési követelmények: 

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). 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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. 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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   

5. évfolyam  5  180  

6. évfolyam  5  180  

7. évfolyam  5  180  

8. évfolyam  5  180  

9. évfolyam 5 180 

10. évfolyam 5 180 

11. évfolyam 5 180 

12. évfolyam 5 160 

5. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

180 óra  

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  20  

Atlétikai jellegű feladatmegoldások  25  

Torna jellegű feladatmegoldások  20  

Sportjátékok  31 

Testnevelési és népi játékok  22  

Önvédelmi és küzdősportok  8  

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  18  

Úszás  36  

 

NAT témakör  
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat.  



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat;  

A mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós 

gyakorlatokat;  

A helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében 

önállóan is kezdeményez ilyen tevékenységet.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 

technikai végrehajtásának önálló alkalmazása  

4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló végrehajtásra 

törekvő pontos és rendszeres kivitelezése  

2-3 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása tanári kontrollal  

Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása  

Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban  

Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal)  

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása 

segítséggel, azok gyakorlása  

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását, ellazulását szolgáló 

gyakorlatok összeállítása segítséggel, azok helyes végrehajtása  

Légzőgyakorlatok összeállítása segítséggel, azok végrehajtása  

A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása  

A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt izmok 

lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-okozati 

tényezők szerinti beazonosítása  

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló (kis tanári 

segítséggel) összeállítása, végrehajtása  

a terhelések utáni nyújtó gyakorlatok jelentőségének megismerése  

A stressz fogalmának, fajtáinak beazonosítása, pozitív megküzdési stratégiáinak 

megismerése  

Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása  

Egyszerű és összetett gimnasztikai gyakorlatok zenére  

Fogalmak  
menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; szergyakorlatok, 

utasítás, szóban közlés, bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, 

izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz, keringésfokozás  

  

NAT témakör  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 25 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

A rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben 

készségszinten használja;  

Ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a 

szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen 

hatásainak elviselésére sportolás közben;  

Tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat.  



 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben 

készségszinten használja;  

Ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a 

szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen 

hatásainak elviselésére sportolás közben;  

Tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Futóiskolai és futófeladatok egyenesen és íven, előre, hátra, oldalra mozgás közben 20–40 m 

hosszan  

Ugrófeladatok el- és felugrással, akadályokra és akadályok átugrásával  

Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből, térdelőrajt 20–30 m kifutással 

időre, sprintfutások 30–60 m-en időre  

Váltófeladatok alsó és felső váltással párban és csapatban, helyben és mozgás közben  

Dobógyakorlatok 1–3 kg-os tömött labdával fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban, 

beszökkenéssel, dobások különböző eszközökkel (labdák, karikák, szivacsgerely, szoknyás 

labda, sípoló rakéta)  

Távolugrás lépő technikával, rövid nekifutásból emelt elugró helyről és elugró gerendáról 

4–10 lépés nekifutásból  

Felugrások egy lábról gumiszalagra, lécre, szemből és oldalról nekifutással 5–7 lépésből, 

átlépő, hasmánt technikával  

Az állóképesség, a szívműködés és a testtömegkontroll összefüggéseinek megismerése  

Folyamatos futások egyenletes ritmusban és tempóváltással 8-10 percen keresztül  

Az atlétika főbb versenyszabályainak megismerése, gyakorlatban történő alkalmazása  

Fogalmak  
elrugaszkodó láb, lendítő láb, térdelőrajt, hibás rajt, váltójel, váltótávolság, 

tempóérzék, pulzus, átlépő technika, lépő technika, nekifutási távolság, optimális 

sebesség, kidobási vonal, bástya, dobószektor, hasmánt technika  

  

NAT témakör  Torna jellegű feladatmegoldások 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat;  

A mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós 

gyakorlatokat;  

A helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében 

önállóan is kezdeményez ilyen tevékenységet;  

A torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű 

mozgásformákon keresztül tanári irányítás mellett fejleszti esztétikai-

művészeti tudatosságát és kifejezőképességét.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem 

bemutatására és a tanult elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor 

kivitelezésére.  

 



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások 

szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) 

további fejlesztése  

A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése  

A cselekvési biztonság növelése  

Segítségadás tanítása, tanulása  

Igényesség kialakítása az esztétikus test iránt, valamint a „tornászos” mozgás elsajátítására  

A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása  

Preakrobatikus és akrobatikus elemek, egyensúlyi elemek, gurulások, emelések, 

fellendülések, billenések, átfordulások végrehajtása  

Gimnasztikus elemek (csak lányok) – lépések, járások, testsúlyáthelyezések, szökkenések, 

ugrások, fordulatok – kivitelezése  

Egyensúlyozási gyakorlatok megvalósítása helyben helyzetváltoztatásokkal és különböző 

kartartásokkal, valamint helyváltoztatással eltérő irányokba tornapadon, annak merevítő 

gerendáján és/vagy gerendán  

Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás lefelé; függeszkedési kísérletek, 

mászóversenyek  

A női és férfitorna főbb versenyszámainak, azok alapvető szabályainak megismerése  

Talajon:  

Gurulóátfordulások előre-hátra különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe  

Fejállás  

Kézállásba fellendülés segítségadással, falnál és önállóan  

Kézenátfordulás oldalra mindkét irányba  

Repülő gurulóátfordulás  

Híd, mérlegállás és spárga kísérletek végrehajtásának tökéletesítése   

Összefüggő talajgyakorlat összeállítása  

Ugrószekrényen:  

Keresztbe állított ugrószekrényen zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás és guggoló átugrás  

Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás után gurulóátfordulás előre, leguggolás, 

valamint leterpesztés  

Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással  

Gerendán:  

Alacsony gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és lábterpesztéssel 

leugrás  

Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás  

Gerendán: támaszhelyzeten át fel- és leugrás  

Gyűrűn:  

(Fiúknak) Érintő magas gyűrűn: függésben térd- és sarokemelések; alaplendület; 

zsugorlefüggés; lefüggés; fellendülés lebegő függésbe; hátsó függésből emelés lebegő 

függésbe; homorított leugrás  

Gyűrűn: hátsó függés; fellendülés lebegő függésbe; függésben lendület hátra, homorított 

leugrás  

(Lányoknak) Lendületek előre-hátra; fellendülés lebegő függésbe; zsugorlefüggés  

Fogalmak  

függeszkedés, támlázás, fejállás, talajgyakorlat, terpeszleugrás, lefüggés, 

lebegőfüggés, hátsó függés, zsugorlefüggés, homorított leugrás, érintőjárás, 

hármaslépés, fellendülés, ellendülés, billenés, átfordulás, zsugorkanyarlati 

átugrás, huszárugrás, guggoló átugrás  

 



 

NAT témakör  Sportjátékok 31 óra   

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

A rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben 

készségszinten használja;  

Egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy 

ellenőrzés mellett képes a játékvezetésre.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen 

alkalmazza a technikai és taktikai elemeket;  

A testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és 

együttműködési készséget mutat;  

A tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól 

koordináltan végzi a választott sportjátékokat  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak elsajátítása  

Folyamatos csapatjáték kialakítása könnyített szabályok mellett  

A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével a 

legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés  

1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés alapelveinek tudatos alkalmazása  

Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a 

szélességi és mélységi labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás módjainak 

gyakorlása  

Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos 

alkalmazása  

A sportjátékokban megjelenő egyéni és csapatrész támadó, védekező alaptaktikai és ezekre 

épülő technikai elemeinek (emberfogás, területvédekezés, letámadás, támadóalakzat) 

megismerése, gyakorlása  

Kézilabda  

A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-

leérkezések elsajátítása  

Az egy és két kézzel történő labdaátadások helyben és mozgásból, labdaátvételek különböző 

irányokból  

Az „add és fuss” elv alkalmazása az egyszerű és összetett labdás koordinációs 

gyakorlatokban (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban)  

Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek alkalmazása 1-1 elleni játékokban  

Kapura dobások helyből, kilépéssel, 3 lépésből, különböző támadó helyekről  

Alapvető szabályok, mint a lépésszabály, a kétszer indulás szabálya, a szabaddobás, a 

büntetődobás, az ellenféllel történő szabálytalanságok módjainak ismerete, törekvés a 

szabályok betartására  

A szélességi vonalvédekezés (6-0-ás területvédekezés) megismerése  

A kapus alaphelyzetének kialakítása; magasan, félmagasan, laposan és pattanásból érkező 

labdák védési technikájának elsajátítása kézzel és lábbal  

Labdarúgás  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A labda nélküli technikai elemek, mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások, 

megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások ismerete, alkalmazása a játék 

folyamatában  

Labdavezetések és labdaátadások gyakorlása a lábfej különböző részeivel, laposan és 

levegőben érkező labdák átvételének alkalmazása talppal, belsővel  

Alakzattartással történő labdás koordinációs passzgyakorlatok  

Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, állított labdával, mozgásból, a 

futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával  

A labda nélküli támadó szerepek (helyezkedési módok) megismerése 2-0-ás, 3-0-ás 

gyakorlási helyzetekben  

A különböző védőszerepek megismerése (passzsávok lezárása, optimális távolságtartás a 

támadótól, célfelülethez igazított helyezkedés)  

Kényszerítő átadások gyakorlása 2-0-ás taktikai helyzetben  

Változatos alakú, méretű pályán az 1-1 és 2-2 elleni játékszituációk védő és támadó 

szerepeinek gyakorlása különböző méretű, elhelyezkedésű, számú célfelületre, a labda 

méretének, anyagának változtatásával  

2-1, 3-1 elleni emberelőnyös kisjátékokban a támadó játékosok együttműködésének, a védő 

játékosok helyezkedésének gyakorlása  

Létszámazonos kisjátékok és mérkőzésjátékok változatos szabályokkal  

A kapus alaphelyzet kialakítása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, 

kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával  

Fogalmak  
lépéshiba, bedobás, szabaddobás, szabadrúgás, büntetődobás, büntetőrúgás, 

emberfogás, labdahúzás és -lövés, kapuelőtér  

  

NAT témakör  Testnevelés és népi játékok 22 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

A rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben 

készségszinten használja;  

A testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és 

együttműködési készséggel rendelkezik;  

Egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy 

ellenőrzés mellett képes a játékvezetésre.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen 

alkalmazza a technikai és taktikai elemeket;  

A tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól 

koordináltan végzi a választott sportjátékokat.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása  

A figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és futójátékokban (pl. keresztező fogó, 

mozgásutánzó fogók, labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak 

kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése  

A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló dinamikus és statikus 

akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az elindulások-

megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása  

A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére 

törekedve, időkényszer bekapcsolásával  

1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása  

Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 

felhasználva, egyéni és csapatjátékokban  

Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek)  

Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos versengések 

alkalmazása  

A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő mozgásos játékok 

gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben)  

A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések  

Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó 

szerepek gyakorlása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és irányváltásokkal  

Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő 

szerepek gyakorlása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni védekezés, az 

emberfogás alapjai, a célfelület védelme)  

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal  

Fogalmak  
laza és szoros emberfogás, szélességi mozgás, mélységi mozgás, elszakadás a 

védőtől, célfelület védelme, algoritmikus gondolkodás, ütempassz, testcsel  

  

NAT témakör  Önvédelem 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy 

ellenőrzés mellett képes a játékvezetésre.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást 

mutatva tudatosan és célszerűen alkalmazza a támadó és védő 

szerepeknek megfelelő technikai és taktikai elemeket;  

A tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre 

önvédelmi fogásokat, ütéseket, rúgásokat, védéseket és 

ellentámadásokat.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása  

Küzdőjátékok közben a tervszerű gondolkodás és a kreativitás, a hatékony 

problémamegoldás fejlesztése  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett  

Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű 

eszköz nélküli és eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető 

végrehajtása  

A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, 

az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat 

jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával  

A küzdelem tanult technikai elemeinek tudatos alkalmazása  

A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra épülő páros küzdőjátékok 

képességfejlesztő célú alkalmazása  

Egy- és kétkezes lefogások (csuklófogás, átkarolás, fojtás, hajfogás) elleni védekező 

mozgások gyakorlása  

Eszköz-, majd társemelés technikájának elsajátítása (egyenes derék, lábbal emelés)  

Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak elméleti tudatosítása  

Előre, hátra és oldalra történő esések gyakorlása fokozatosan emelkedő súlyponti helyzetből 

indítva egyénileg, majd társakkal  

Oldalra esés technikájának elsajátítása oldalterpeszállásból indulva mindkét irányba  

Egy választott küzdősport korosztály-specifikus alaptechnikájának és elméleti ismereteinek 

elsajátítása  

Birkózás  

A birkózásban használatos különböző fogásmódok megismerése (kapocsfogás, 

tenyérbefogás, csuklófogás, alkarfogás, könyökfogás)  

A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő, birkózásra előkészítő speciális 

hídgyakorlatok jártasság szintű végrehajtása  

Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül  

Hídban forgási kísérletek  

Hídból kifordulás fejtámaszba  

Hídba vetődés fejtámaszból társ segítségével  

Birkózó alapállás technikájának elsajátítása  

Birkózó alapfogásban (páros felkarfogás) társ tolása, majd húzása egyenes vonalban (előre-

hátra)  

Grundbirkózás párokban, csoportban birkózó fogásban végrehajtott húzások-tolások 

alkalmazásával  

Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának megismerése, 

gyakorlása a páros küzdelmekben  

Mögé kerülés karberántással: támadó és védekező technika  

Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással  

Fogalmak  
lefogás, rézsútleszorítás, oldalsó leszorítás, karberántás, könyökfelütés, kibújás, 

oldalsó leszorítások, csuklófeszítés, tatami, tompítás, birkózófogás, fogáskeresés, 

fogásbontás, egyensúlybontás, társemelés, egyenes ütés,   

  

NAT témakör  Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 18 óra  



 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben 

történő felhasználására, végrehajtására.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a 

szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen 

hatásainak elviselésére sportolás közben;  

A szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel 

környezete tisztaságára és rendjére, hanem erre felhívja társai 

figyelmét is.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A szabadban végezhető sportágak ismeretének bővítése (frizbi, futás, görkorcsolya, túrázás, 

tájfutás parkban, streetball, strandkézilabda, lovaglás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, 

kerékpározás)   

Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, jártasság szintű elsajátítása (síelés, szánkózás, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrakenuzás)   

A térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

megismerése, alkalmazása segítséggel   

Tanári segítséggel erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek használata  

Szabadtéri akadálypályák leküzdése  

A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás kialakítása   

Fogalmak  
természetjárás, vízi túra, környezetvédelem, streetball, tájfutás, jégkorong, erdei 

tornapálya, térkép, turistajelzések, környezetvédelem  

  

NAT témakör  Úszás 36 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében 

önállóan is kezdeményez ilyen tevékenységet.  

A mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós 

gyakorlatokat 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, 

készségszinten úszik;  

Rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre 

úszástechnikákat;  

Tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai 

tevékenységét, azok megvalósítása automatikussá, mindennapi 

életének részévé válik.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  



 

úszásnem, hátúszórajt, rajtfejes, taposás, intenzív úszás, állóképesség  

Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások 

automatizálása  

A balesetek megelőzésére tett intézkedések megismerése  

A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése  

A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások megszerettetése  

A korábban elsajátított úszásnem(ek) gyakorlása, technikájának javítása (amennyiben a tanuló 

az 1–4. osztályban tanult úszni)  

Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása  

Hátúszórajt és a fejesugrás elsajátítása  

Merülési versenyek, úszóversenyek  

A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése  

Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási 

folyamat hatékonyságának növelése  

Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően  

Fogalmak:  úszásnem, hátúszórajt, rajtfejes, taposás, intenzív úszás, állóképesség  

 

 

  



 

6. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

180 óra  

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  20  

Atlétikai jellegű feladatmegoldások  25  

Torna jellegű feladatmegoldások  20  

Sportjátékok  31 

Testnevelési és népi játékok  22  

Önvédelmi és küzdősportok  8  

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  18  

Úszás  36  

 

NAT témakör  
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat;  

A mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós 

gyakorlatokat;  

A helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében 

önállóan is kezdeményez ilyen tevékenységet. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 

technikai végrehajtásának önálló alkalmazása  

4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló végrehajtásra 

törekvő pontos és rendszeres kivitelezése  

2-3 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása tanári kontrollal  

Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása  

Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban  

Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal)  

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása 

segítséggel, azok gyakorlása  

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását, ellazulását szolgáló 

gyakorlatok összeállítása segítséggel, azok helyes végrehajtása  

Légzőgyakorlatok összeállítása segítséggel, azok végrehajtása  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása  

A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt izmok 

lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-okozati 

tényezők szerinti beazonosítása  

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló (kis tanári 

segítséggel) összeállítása, végrehajtása  

a terhelések utáni nyújtó gyakorlatok jelentőségének megismerése  

A stressz fogalmának, fajtáinak beazonosítása, pozitív megküzdési stratégiáinak 

megismerése  

Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása  

Egyszerű és összetett gimnasztikai gyakorlatok zenére  

Fogalmak  
menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; szergyakorlatok, 

utasítás, szóban közlés, bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, 

izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz, keringésfokozás 

  

NAT témakör  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 25 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben 

készségszinten használja;  

Ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a 

szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen 

hatásainak elviselésére sportolás közben;  

Tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben 

készségszinten használja;  

Ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a 

szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen 

hatásainak elviselésére sportolás közben;  

Tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Futóiskolai és futófeladatok egyenesen és íven, előre, hátra, oldalra mozgás közben 20–40 m 

hosszan  

Ugrófeladatok el- és felugrással, akadályokra és akadályok átugrásával  

Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből, térdelőrajt 20–30 m kifutással 

időre, sprintfutások 30–60 m-en időre  

Váltófeladatok alsó és felső váltással párban és csapatban, helyben és mozgás közben  

Dobógyakorlatok 1–3 kg-os tömött labdával fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban, 

beszökkenéssel, dobások különböző eszközökkel (labdák, karikák, szivacsgerely, szoknyás 

labda, sípoló rakéta)  

Távolugrás lépő technikával, rövid nekifutásból emelt elugró helyről és elugró gerendáról 

4–10 lépés nekifutásból  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Felugrások egy lábról gumiszalagra, lécre, szemből és oldalról nekifutással 5–7 lépésből, 

átlépő, hasmánt technikával  

Az állóképesség, a szívműködés és a testtömegkontroll összefüggéseinek megismerése  

Folyamatos futások egyenletes ritmusban és tempóváltással 8-10 percen keresztül  

Az atlétika főbb versenyszabályainak megismerése, gyakorlatban történő alkalmazása  

Fogalmak  
elrugaszkodó láb, lendítő láb, térdelőrajt, hibás rajt, váltójel, váltótávolság, 

tempóérzék, pulzus, átlépő technika, lépő technika, nekifutási távolság, optimális 

sebesség, kidobási vonal, bástya, dobószektor, hasmánt technika 

  

NAT témakör  Torna jellegű feladatmegoldások 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat;  

A mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós 

gyakorlatokat;  

A helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében 

önállóan is kezdeményez ilyen tevékenységet;  

A torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű 

mozgásformákon keresztül tanári irányítás mellett fejleszti esztétikai-

művészeti tudatosságát és kifejezőképességét.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem 

bemutatására és a tanult elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor 

kivitelezésére.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások 

szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) 

további fejlesztése  

A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése  

A cselekvési biztonság növelése  

Segítségadás tanítása, tanulása  

Igényesség kialakítása az esztétikus test iránt, valamint a „tornászos” mozgás elsajátítására  

A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása  

Preakrobatikus és akrobatikus elemek, egyensúlyi elemek, gurulások, emelések, 

fellendülések, billenések, átfordulások végrehajtása  

Gimnasztikus elemek (csak lányok) – lépések, járások, testsúlyáthelyezések, szökkenések, 

ugrások, fordulatok – kivitelezése  

Egyensúlyozási gyakorlatok megvalósítása helyben helyzetváltoztatásokkal és különböző 

kartartásokkal, valamint helyváltoztatással eltérő irányokba tornapadon, annak merevítő 

gerendáján és/vagy gerendán  

Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás lefelé; függeszkedési kísérletek, 

mászóversenyek  

A női és férfitorna főbb versenyszámainak, azok alapvető szabályainak megismerése  

Talajon:  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Gurulóátfordulások előre-hátra különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe  

Fejállás  

Kézállásba fellendülés segítségadással, falnál és önállóan  

Kézenátfordulás oldalra mindkét irányba  

Repülő gurulóátfordulás  

Híd, mérlegállás és spárga kísérletek végrehajtásának tökéletesítése   

Összefüggő talajgyakorlat összeállítása  

Ugrószekrényen:  

Keresztbe állított ugrószekrényen zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás és guggoló átugrás  

Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás után gurulóátfordulás előre, leguggolás, 

valamint leterpesztés  

Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással  

Gerendán:  

Alacsony gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és lábterpesztéssel 

leugrás  

Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás  

Gerendán: támaszhelyzeten át fel- és leugrás  

Gyűrűn:  

(Fiúknak) Érintő magas gyűrűn: függésben térd- és sarokemelések; alaplendület; 

zsugorlefüggés; lefüggés; fellendülés lebegő függésbe; hátsó függésből emelés lebegő 

függésbe; homorított leugrás  

Gyűrűn: hátsó függés; fellendülés lebegő függésbe; függésben lendület hátra, homorított 

leugrás  

(Lányoknak) Lendületek előre-hátra; fellendülés lebegő függésbe; zsugorlefüggés  

Fogalmak  

függeszkedés, támlázás, fejállás, talajgyakorlat, terpeszleugrás, lefüggés, 

lebegőfüggés, hátsó függés, zsugorlefüggés, homorított leugrás, érintőjárás, 

hármaslépés, fellendülés, ellendülés, billenés, átfordulás, zsugorkanyarlati 

átugrás, huszárugrás, guggoló átugrás 

  

NAT témakör  Sportjátékok 31 óra   

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

A rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben 

készségszinten használja;  

Egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy 

ellenőrzés mellett képes a játékvezetésre.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen 

alkalmazza a technikai és taktikai elemeket;  

A testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és 

együttműködési készséget mutat;  

A tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól 

koordináltan végzi a választott sportjátékokat  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak elsajátítása  

Folyamatos csapatjáték kialakítása könnyített szabályok mellett  



 

A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével a 

legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés  

1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés alapelveinek tudatos alkalmazása  

Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a 

szélességi és mélységi labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás módjainak 

gyakorlása  

Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos 

alkalmazása  

A sportjátékokban megjelenő egyéni és csapatrész támadó, védekező alaptaktikai és ezekre 

épülő technikai elemeinek (emberfogás, területvédekezés, letámadás, támadóalakzat) 

megismerése, gyakorlása  

Kézilabda  

A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-

leérkezések elsajátítása  

Az egy és két kézzel történő labdaátadások helyben és mozgásból, labdaátvételek különböző 

irányokból  

Az „add és fuss” elv alkalmazása az egyszerű és összetett labdás koordinációs 

gyakorlatokban (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban)  

Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek alkalmazása 1-1 elleni játékokban  

Kapura dobások helyből, kilépéssel, 3 lépésből, különböző támadó helyekről  

Alapvető szabályok, mint a lépésszabály, a kétszer indulás szabálya, a szabaddobás, a 

büntetődobás, az ellenféllel történő szabálytalanságok módjainak ismerete, törekvés a 

szabályok betartására  

A szélességi vonalvédekezés (6-0-ás területvédekezés) megismerése  

A kapus alaphelyzetének kialakítása; magasan, félmagasan, laposan és pattanásból érkező 

labdák védési technikájának elsajátítása kézzel és lábbal 

Labdarúgás  

A labda nélküli technikai elemek, mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások, 

megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások ismerete, alkalmazása a játék 

folyamatában  

Labdavezetések és labdaátadások gyakorlása a lábfej különböző részeivel, laposan és 

levegőben érkező labdák átvételének alkalmazása talppal, belsővel  

Alakzattartással történő labdás koordinációs passzgyakorlatok  

Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, állított labdával, mozgásból, a 

futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával  

A labda nélküli támadó szerepek (helyezkedési módok) megismerése 2-0-ás, 3-0-ás 

gyakorlási helyzetekben  

A különböző védőszerepek megismerése (passzsávok lezárása, optimális távolságtartás a 

támadótól, célfelülethez igazított helyezkedés)  

Kényszerítő átadások gyakorlása 2-0-ás taktikai helyzetben  

Változatos alakú, méretű pályán az 1-1 és 2-2 elleni játékszituációk védő és támadó 

szerepeinek gyakorlása különböző méretű, elhelyezkedésű, számú célfelületre, a labda 

méretének, anyagának változtatásával 2-1, 3-1 elleni emberelőnyös kisjátékokban a támadó 

játékosok együttműködésének, a védő játékosok helyezkedésének 

gyakorlása Létszámazonos kisjátékok és mérkőzésjátékok változatos szabályokkal  

A kapus alaphelyzet kialakítása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, 

kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával  

Fogalmak  
lépéshiba, bedobás, szabaddobás, szabadrúgás, büntetődobás, büntetőrúgás, 

emberfogás, labdahúzás és -lövés, kapuelőtér 



 

  

NAT témakör  Testnevelés és népi játékok 22 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

A rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben 

készségszinten használja;  

A testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és 

együttműködési készséggel rendelkezik;  

Egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy 

ellenőrzés mellett képes a játékvezetésre.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen 

alkalmazza a technikai és taktikai elemeket;  

A tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól 

koordináltan végzi a választott sportjátékokat.   

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása  

A figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és futójátékokban (pl. keresztező fogó, 

mozgásutánzó fogók, labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak 

kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése  

A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása  

Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló dinamikus és statikus 

akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az elindulások-

megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása  

A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére 

törekedve, időkényszer bekapcsolásával  

1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása  

Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 

felhasználva, egyéni és csapatjátékokban  

Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek)  

Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos versengések 

alkalmazása  

A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő mozgásos játékok 

gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben)  

A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések  

Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó 

szerepek gyakorlása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és irányváltásokkal  

Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő 

szerepek gyakorlása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni védekezés, az 

emberfogás alapjai, a célfelület védelme)  

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal  

Fogalmak  
laza és szoros emberfogás, szélességi mozgás, mélységi mozgás, elszakadás a 

védőtől, célfelület védelme, algoritmikus gondolkodás, ütempassz, testcsel 



 

  

NAT témakör  Önvédelem 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy 

ellenőrzés mellett képes a játékvezetésre.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást 

mutatva tudatosan és célszerűen alkalmazza a támadó és védő 

szerepeknek megfelelő technikai és taktikai elemeket;  

A tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre 

önvédelmi fogásokat, ütéseket, rúgásokat, védéseket és 

ellentámadásokat.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása  

Küzdőjátékok közben a tervszerű gondolkodás és a kreativitás, a hatékony 

problémamegoldás fejlesztése  

A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett  

Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű 

eszköz nélküli és eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető 

végrehajtása  

A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, 

az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat 

jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával  

A küzdelem tanult technikai elemeinek tudatos alkalmazása  

A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra épülő páros küzdőjátékok 

képességfejlesztő célú alkalmazása  

Egy- és kétkezes lefogások (csuklófogás, átkarolás, fojtás, hajfogás) elleni védekező 

mozgások gyakorlása  

Eszköz-, majd társemelés technikájának elsajátítása (egyenes derék, lábbal emelés)  

Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak elméleti tudatosítása  

Előre, hátra és oldalra történő esések gyakorlása fokozatosan emelkedő súlyponti helyzetből 

indítva egyénileg, majd társakkal  

Oldalra esés technikájának elsajátítása oldalterpeszállásból indulva mindkét irányba  

Egy választott küzdősport korosztály-specifikus alaptechnikájának és elméleti ismereteinek 

elsajátítása  

Birkózás  

A birkózásban használatos különböző fogásmódok megismerése (kapocsfogás, 

tenyérbefogás, csuklófogás, alkarfogás, könyökfogás)  

A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő, birkózásra előkészítő speciális 

hídgyakorlatok jártasság szintű végrehajtása  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül  

Hídban forgási kísérletek  

Hídból kifordulás fejtámaszba  

Hídba vetődés fejtámaszból társ segítségével  

Birkózó alapállás technikájának elsajátítása  

Birkózó alapfogásban (páros felkarfogás) társ tolása, majd húzása egyenes vonalban (előre-

hátra)  

Grundbirkózás párokban, csoportban birkózó fogásban végrehajtott húzások-tolások 

alkalmazásával  

Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának megismerése, 

gyakorlása a páros küzdelmekben  

Mögé kerülés karberántással: támadó és védekező technika  

Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással  

Fogalmak  
lefogás, rézsútleszorítás, oldalsó leszorítás, karberántás, könyökfelütés, kibújás, 

oldalsó leszorítások, csuklófeszítés, tatami, tompítás, birkózófogás, fogáskeresés, 

fogásbontás, egyensúlybontás, társemelés, egyenes ütés,   

  

NAT témakör  Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 18 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben 

történő felhasználására, végrehajtására.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a 

szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen 

hatásainak elviselésére sportolás közben;  

A szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel 

környezete tisztaságára és rendjére, hanem erre felhívja társai 

figyelmét is. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A szabadban végezhető sportágak ismeretének bővítése (frizbi, futás, görkorcsolya, túrázás, 

tájfutás parkban, streetball, strandkézilabda, lovaglás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, 

kerékpározás)   

Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, jártasság szintű elsajátítása (síelés, szánkózás, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrakenuzás)   

A térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

megismerése, alkalmazása segítséggel   

Tanári segítséggel erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek használata  

Szabadtéri akadálypályák leküzdése  

A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás kialakítása   

Fogalmak  
természetjárás, vízi túra, környezetvédelem, streetball, tájfutás, jégkorong, erdei 

tornapálya, térkép, turistajelzések, környezetvédelem  



 

  

NAT témakör  Úszás 36 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében 

önállóan is kezdeményez ilyen tevékenységet.  

a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós 

gyakorlatokat  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, 

készségszinten úszik;  

rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre 

úszástechnikákat;  

tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai 

tevékenységét, azok megvalósítása automatikussá, mindennapi 

életének részévé válik.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Úszásnem, hátúszórajt, rajtfejes, taposás, intenzív úszás, állóképesség  

Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások 

automatizálása  

A balesetek megelőzésére tett intézkedések megismerése  

A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése  

A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások megszerettetése  

A korábban elsajátított úszásnem(ek) gyakorlása, technikájának javítása (amennyiben a 

tanuló az 1–4. Osztályban tanult úszni)  

Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása  

Hátúszórajt és a fejesugrás elsajátítása  

Merülési versenyek, úszóversenyek  

A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése  

Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási 

folyamat hatékonyságának növelése  

Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően  

Fogalmak:  úszásnem, hátúszórajt, rajtfejes, taposás, intenzív úszás, állóképesség  

  

  



 

7. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

180 óra  

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  20  

Atlétikai jellegű feladatmegoldások  25  

Torna jellegű feladatmegoldások  20 

Sportjátékok  31 

Testnevelési és népi játékok  22  

Önvédelmi és küzdősportok  8  

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  18  

Úszás  36  

 

NAT témakör  
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat;  

A mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós 

gyakorlatokat;  

A helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében 

önállóan is kezdeményez ilyen tevékenységet.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 

technikai végrehajtásának önálló alkalmazása  

4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok ismertetés utáni pontos és rendszeres 

végrehajtása, alkalmazása  

5-6 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatok összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal  

A bemelegítés és a harmonikus erőfejlesztés egészségmegőrző hatásának tudatosítása, 

alapelveinek elsajátítása  

Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása  

Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban  

Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal)  

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása, azok 

gyakorlása  

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok helyes végrehajtása  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Légzőgyakorlatok végrehajtása  

A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása, alkalmazása   

A különböző mozgatórendszeri sérülések megelőzését, rehabilitációját érintő elemi szintű 

alapelvek, eljárások megismerése  

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása, 

végrehajtása  

A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt izmok 

lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-okozati 

tényezők szerinti beazonosítása  

A terhelések után végzett nyújtó hatású gyakorlatok jelentőségének ismerete, azok 

összeállítása tanári segítséggel  

A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák tanári segítséggel történő alkalmazása  

Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása   

Összetett gimnasztikai gyakorlatok, illetve egyszerűbb gimnasztikai gyakorlatok 

lépéskombinációkkal zenére  

Fogalmak  
menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; utasítás, szóban 

közlés, bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, szergyakorlatok  

  

NAT témakör  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 25 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben 

készségszinten használja;  

Ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a 

szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen 

hatásainak elviselésére sportolás közben;  

Tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a 

vágta- és a tartós futás közben;  

Magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a 

kislabdahajítás és súlylökés – számára megfelelő – technikáit.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása  

Futóiskolai gyakorlatok (taposó futás, ollózó futás, saroklendítés, térdemelés, keresztező 

futás), futófeladatok (repülő és fokozó futás) különböző irányokba és kombinációkban, 

variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással  

Vágtafutások 60–100 m-en ismétléssel, mozgáskészség- és mozgásképesség-fejlesztéssel  

A tartós futás egészségmegőrző, ideális testtömeg elérését, megtartását elősegítő 

intenzitászónájának megismerése, ellenőrzése (pulzusmérés)  

Egyenletes futások tempótartással 8-12 percig, futások 100–400 m-es távolságon egyenletes 

és változó iramban  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből (indiánszökdelés, indiánszökdelés 

azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- és 

háromlépéses sorozatelugrások, szökdelések, ugrások sorozatban akadályokon és akadályok 

felett egy és páros lábon  

Dobógyakorlatok könnyített és nehezített szerekkel egy és két kézzel, rögzített helyzetből és 

lendületből társhoz, célra és távolságra  

Távolugrás közepes (6–10 lépés) és hosszabb (10–14 lépés) nekifutással, lépő technikával 

homokba, szivacsba, emelt elugró helyről és elugró gerendáról  

Magasugrás átlépő, hasmánt vagy flop technikával 5–9 lépés lendületszerzéssel  

Súlylökés 3–4 kg-os szerrel, egy kézzel helyből szemből és oldalról, oldalt beszökkenéssel 

vagy háttal becsúszással  

Kislabdahajítás 5–7 lépéses dobóritmussal, két-három keresztlépéssel célra és távolságra  

Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal  

Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása   

Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése  

Fogalmak  

flop technika, olimpiai versenyszámok, világcsúcs, résztáv, pihenőidő; nyugalmi, munka- és 

terheléses pulzus; váltogatott iramú futás, ferde hajítás, függőleges és vízszintes vektor, 

támaszhelyzet, koordináció, kondíció ugrásokat, fordulatokat tartalmazó – gyakorlatok 

kivitelezése  

A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek megismerése  

A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása  

Fogalmak  
flop technika, olimpiai versenyszámok, világcsúcs, résztáv, pihenőidő; nyugalmi, 

munka- és terheléses pulzus; váltogatott iramú futás, ferde hajítás, függőleges és 

vízszintes vektor, támaszhelyzet, koordináció, kondíció 

  

NAT témakör  Torna jellegű feladatmegoldások 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat;  

A mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós 

gyakorlatokat;  

A helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében 

önállóan is kezdeményez ilyen tevékenységet;  

A torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű 

mozgásformákon keresztül tanári irányítás mellett fejleszti esztétikai-

művészeti tudatosságát és kifejezőképességét.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

Segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem 

bemutatására és a tanult elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor 

kivitelezésére.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  



 

A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása  

A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások 

szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) 

további fejlesztése  

A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése, a segítségadás elsajátítása  

Az önkontroll, az együttműködés és a segítségnyújtás fontosságának kialakítása  

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése  

Differenciált gyakorlás a testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak 

megfelelően  

(Csak lányok) Gimnasztikus – lépéseket, járásokat, testsúly-áthelyezéseket, szökkenéseket, 

ugrásokat, fordulatokat tartalmazó – gyakorlatok kivitelezése  

A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek megismerése  

A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása  

(Választható anyagként) Alapvető ugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon  

A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal  

A női és férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak 

megismerése  

Talajon:  

Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is  

Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal  

Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre  

Kézen átfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel  

Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk)  

Csúsztatás nyújtott ülésből hason fekvésbe és vissza (lányok)  

Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúk)  

Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel  

Ugrószekrényen:  

Keresztbe állított ugrószekrényen guggoló átugrás  

Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés  

Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással  

Gerendán:  

Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás; járás guggolásban; 

támaszhelyzeten át fel- és leugrás  

Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetekből  

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok  

Gyűrűn:  

(Fiúknak) Magas gyűrűn: alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre zsugorlefüggésbe; 

zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; homorított leugrás hátra, lendületből  

(Lányoknak) Érintő magas gyűrűn: lendületek előre-hátra; fellendülés lebegőfüggésbe; 

zsugorlefüggés; ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület hátra, homorított leugrás  

Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás felfelé és lefelé; függeszkedési 

kísérletek felfelé; mászóversenyek  

Fogalmak  
utólagos kézállás, csúsztatás, vetődés, összekötő elemek, erőfejlesztés, 

izomcsoport  

 



 

NAT témakör  Sportjátékok 31 óra   

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben 

készségszinten használja;  

Egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy 

ellenőrzés mellett képes a játékvezetésre.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen 

alkalmazza a technikai és taktikai elemeket;  

A testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és 

együttműködési készséget mutat;  

A tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól 

koordináltan végzi a választott sportjátékokat.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása  

A folyamatos csapatjáték kialakítása az adott sportág versenyszabályai mellett  

A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével a 

legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés  

1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés célszerű és tudatos alkalmazása  

Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a 

szélességi és mélységi labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás módjainak 

gyakorlása  

Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos 

alkalmazása  

Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása  

A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 

végrehajtása tanári kontrollal  

Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése  

Kézilabda  

A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-

leérkezések – alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során  

Beugrásos és felugrásos kapura dobások előzetes lendületszerzésből  

Az egy és két kézzel történő labdaátadások pontosságának, távolságának növelése helyben 

és mozgásból, alkalmazásuk gyors indulásokban és lerohanásokban  

A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok egy és több 

labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban)  

Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek összekapcsolása kapura dobásokkal  

Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési módot 

követő felugrásból, beugrásból, félaktív, majd aktív védőjátékos ellen  

Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben  

Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban  

A kapus alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben  

Kosárlabda  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

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  

Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása  

1-1 elleni játék gyakorlása labdaszerzést követően, indulási joggal rendelkező, majd indulási 

joggal nem rendelkező támadó esetében (adogatóval)  

Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra dobással 

befejezve  

Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitáson alapuló 

szabálymódosításokkal  

Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban  

Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében  

Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben  

Fogalmak  
védőtávolság, aktív védő, gyorsindítás, lerohanás, bedőlés, bevetődés, hármas 

nyolcas, tempódobás, átadócsel, , beugrásos és felugrásos kapura lövés, ds, 

kosárlabda – indulási jog, , büntetőütés, védekezés, csere 

  

NAT témakör  Testnevelés és népi játékok  
Óraszám:   

22 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben 

készségszinten használja;  

a testnevelési és sportjáték közben a célszerű, hatékony játék- és 

együttműködési készséget mutat;  

egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy 

ellenőrzés mellett képes a játékvezetésre.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen 

alkalmazza a technikai és taktikai elemeket;  

a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól 

koordináltan végzi a választott sportjátékokat  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása  

A manipulatív mozgásformákkal nehezített, figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és 

futójátékokban (pl. labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak 

kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése  

A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására épülő 

testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az oldalvonalon)  

A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló, dinamikus és statikus 

akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az elindulások-

megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása  

A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések  

A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére 

törekedve, időkényszer bekapcsolásával  

1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása  

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  

Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása  

Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek)  

A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő, egyre 

összetettebb mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok 

mozgásos változatban)  

Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó 

szerepek készségszintű elsajátítása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és 

irányváltásokkal  

Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő 

szerepek készségszintű elsajátítása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni 

védekezés, az emberfogás alapjai, a célfelület védelme)  

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal  

Fogalmak  
döntéshelyzet, játékstratégia, szabálykövető magatartás, fair play, célfelülethez 

igazított emberfogás, üres területre helyezkedés  

  

NAT témakör  Önvédelem 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy 

ellenőrzés mellett képes a játékvezetésre.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást 

mutatva tudatosan és célszerűen alkalmazza a támadó és védő 

szerepeknek megfelelő technikai és taktikai elemeket;  

A tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre 

önvédelmi fogásokat, ütéseket, rúgásokat, védéseket és 

ellentámadásokat.  

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása  

A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett. Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt 

tanúsítva  

Az állásban és egyéb kiindulóhelyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű 

eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása  

A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, 

az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat 

jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával  

A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi szabályozásának 

elsajátítása  

A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres 

képességfejlesztő célú alkalmazása  

Tervszerű gondolkodást, problémamegoldó készséget fejlesztő összetett játékok, különböző 

küzdőtechnikák alkalmazásával, húzások, tolások, billentések, egyensúlyi helyzet 

megbontása és visszaszerzése  

Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása  

Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása  

Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák gyakorlása egyénileg, társakkal  

Dzsúdógurulás alaptechnikájának megismerése, végrehajtása harántterpeszállásból mindkét 

irányba, előre és hátra  

A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 

végrehajtása tanári kontrollal  

A tradicionális magyar küzdősportok (birkózás, karate, ökölvívás, dzsúdó) 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, mögé kerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül  

Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban  

Mögé kerülés karberántással: támadó és védekező technika  

Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással  

Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, gyakorlása a páros küzdelmekben  

Karfelszedés könyökhajlatnál és átfordítás  

Túlsó karbehúzás  

Dzsúdó  

Az előre, hátra és oldalra történő társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által övvel lábat 

meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással)  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Földharcjátékok leszorítástechnikák végrehajtására törekedve  

Nagy külső horogdobás végrehajtása  

Fogalmak  
jogszerű önvédelem, egyensúlyi helyzet kibillentése, fair play, oldalsó csúsztatott 

esés, földharc,   

  

NAT témakör  Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 18 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben 

történő felhasználására, végrehajtására. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a 

szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen 

hatásainak elviselésére sportolás közben;  

A szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel 

környezete tisztaságára és rendjére, hanem erre felhívja társai 

figyelmét is.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása  

Az időjárás, az öltözködés, a sporttáplálkozás és a sporttevékenység összefüggéseinek 

megértése  

Az egészségmegőrző mozgásformák kategóriáinak intenzitás szerinti beazonosítása, 

szerepének megismerése az egészségtudatos életvezetésben  

A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, falmászás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, kerékpározás)  

Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrakenuzás)  

Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása  

Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek tudatos használata  

Szabadtéri akadálypályák leküzdése  

A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás tudatosítása  

Az alternatív környezetben űzhető sportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal  

Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése  

Fogalmak  
strandkézilabda, strandröplabda, tájoló, égtájak, folyadékpótlás, napsugárzás, 

egészség 

NAT témakör  Úszás 36 óra  



 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében 

önállóan is kezdeményez ilyen tevékenységet;  

a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós 

gyakorlatokat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, 

készségszinten úszik;  

rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre 

úszástechnikákat;  

tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai 

tevékenységét, azok megvalósítása automatikussá, mindennapi 

életének részévé válik.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

kockázatainak megismerése.  

Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások 

automatizálása  

A balesetek megelőzésére tett intézkedések megismerése  

A víz szeretete mellett annak veszélyeinek megismerése  

Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek elsajátítása  

Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai törvényszerűségekről alapvető 

ismeretek szerzése  

A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése  

A közösségi szellem fejlesztése  

A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások megszerettetése  

A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása  

(Amennyiben 1–6. osztályban tanult úszni.) Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és 

folyamatos gyakorlása  

A vízilabdázás és egyéb vízben űzhető sportok megismerése  

Aerob állóképesség fejlesztése az úszás ritmusának alakításával  

Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával  

Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási 

folyamat hatékonyságának növelése  

Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően  

Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 

végrehajtása tanári kontrollal  

Az úszás és a vízilabda sportágtörténetének, jelentős külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése  

Fogalmak  aerob és anaerob állóképesség, vízilabda, vízből 

mentés, hidrosztatika, hidrodinamika 

 

  



 

8. évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
Óraszám  

180 óra  

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  20 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások  25 

Torna jellegű feladatmegoldások  20 

Sportjátékok  31 

Testnevelési és népi játékok  22 

Önvédelmi és küzdősportok  8 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  18 

Úszás  36 

 

NAT témakör  
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat;  

a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós 

gyakorlatokat;  

a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében 

önállóan is kezdeményez ilyen tevékenységet.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 

technikai végrehajtásának önálló alkalmazása  

4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok ismertetés utáni pontos és rendszeres 

végrehajtása, alkalmazása  

5-6 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatok összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal  

A bemelegítés és a harmonikus erőfejlesztés egészségmegőrző hatásának tudatosítása, 

alapelveinek elsajátítása  

Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása  

Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban  

Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal)  

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása, azok 

gyakorlása  

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok helyes végrehajtása  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Légzőgyakorlatok végrehajtása  

A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása, alkalmazása   

A különböző mozgatórendszeri sérülések megelőzését, rehabilitációját érintő elemi szintű 

alapelvek, eljárások megismerése  

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása, 

végrehajtása  

A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt izmok 

lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-okozati 

tényezők szerinti beazonosítása  

A terhelések után végzett nyújtó hatású gyakorlatok jelentőségének ismerete, azok 

összeállítása tanári segítséggel  

A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák tanári segítséggel történő alkalmazása  

Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása   

Összetett gimnasztikai gyakorlatok, illetve egyszerűbb gimnasztikai gyakorlatok 

lépéskombinációkkal zenére  

Fogalmak  
menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; utasítás, szóban 

közlés, bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, szergyakorlatok  

  

NAT témakör  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 25 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

A rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben 

készségszinten használja;  

Ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a 

szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen 

hatásainak elviselésére sportolás közben;  

Tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a 

vágta- és a tartós futás közben;  

Magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a 

kislabdahajítás és súlylökés – számára megfelelő – technikáit.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása  

Futóiskolai gyakorlatok (taposó futás, ollózó futás, saroklendítés, térdemelés, keresztező 

futás), futófeladatok (repülő és fokozó futás) különböző irányokba és kombinációkban, 

variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással  

Vágtafutások 60–100 m-en ismétléssel, mozgáskészség- és mozgásképesség-fejlesztéssel  

A tartós futás egészségmegőrző, ideális testtömeg elérését, megtartását elősegítő 

intenzitászónájának megismerése, ellenőrzése (pulzusmérés)  

Egyenletes futások tempótartással 8-12 percig, futások 100–400 m-es távolságon egyenletes 

és változó iramban  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből (indiánszökdelés, indiánszökdelés 

azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- és 

háromlépéses sorozatelugrások, szökdelések, ugrások sorozatban akadályokon és akadályok 

felett egy és páros lábon  

Dobógyakorlatok könnyített és nehezített szerekkel egy és két kézzel, rögzített helyzetből és 

lendületből társhoz, célra és távolságra  

Távolugrás közepes (6–10 lépés) és hosszabb (10–14 lépés) nekifutással, lépő technikával 

homokba, szivacsba, emelt elugró helyről és elugró gerendáról  

Magasugrás átlépő, hasmánt vagy flop technikával 5–9 lépés lendületszerzéssel  

Súlylökés 3–4 kg-os szerrel, egy kézzel helyből szemből és oldalról, oldalt beszökkenéssel 

vagy háttal becsúszással  

Kislabdahajítás 5–7 lépéses dobóritmussal, két-három keresztlépéssel célra és távolságra  

Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal  

Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása   

Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése  

Fogalmak  

Flop technika, olimpiai versenyszámok, világcsúcs, résztáv, pihenőidő; nyugalmi, munka- 

és terheléses pulzus; váltogatott iramú futás, ferde hajítás, függőleges és vízszintes vektor, 

támaszhelyzet, koordináció, kondíció, ugrásokat, fordulatokat tartalmazó – gyakorlatok 

kivitelezése  

A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek megismerése  

A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása  

Fogalmak  
flop technika, olimpiai versenyszámok, világcsúcs, résztáv, pihenőidő; nyugalmi, 

munka- és terheléses pulzus; váltogatott iramú futás, ferde hajítás, függőleges és 

vízszintes vektor, támaszhelyzet, koordináció, kondíció 

  

NAT témakör  Torna jellegű feladatmegoldások 20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat;  

A mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós 

gyakorlatokat;  

A helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében 

önállóan is kezdeményez ilyen tevékenységet;  

A torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű 

mozgásformákon keresztül tanári irányítás mellett fejleszti esztétikai-

művészeti tudatosságát és kifejezőképességét.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem 

bemutatására és a tanult elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor 

kivitelezésére.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  



 

A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása  

A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások 

szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) 

további fejlesztése  

A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése, a segítségadás elsajátítása  

Az önkontroll, az együttműködés és a segítségnyújtás fontosságának kialakítása  

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése  

Differenciált gyakorlás a testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak 

megfelelően  

(Csak lányok) Gimnasztikus – lépéseket, járásokat, testsúly-áthelyezéseket, szökkenéseket, 

ugrásokat, fordulatokat tartalmazó – gyakorlatok kivitelezése  

A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek megismerése  

A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása  

(Választható anyagként) Alapvető ugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon  

A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal  

A női és férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak 

megismerése  

Talajon:  

Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is  

Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal  

Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre  

Kézen átfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel  

Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk)  

Csúsztatás nyújtott ülésből hason fekvésbe és vissza (lányok)  

Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúk)  

Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel  

Ugrószekrényen:  

Keresztbe állított ugrószekrényen guggoló átugrás  

Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés  

Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással  

Gerendán:  

Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás; járás guggolásban; 

támaszhelyzeten át fel- és leugrás  

Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetekből  

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok  

Gyűrűn:  

(Fiúknak) Magas gyűrűn: alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre zsugorlefüggésbe; 

zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; homorított leugrás hátra, lendületből  

(Lányoknak) Érintő magas gyűrűn: lendületek előre-hátra; fellendülés lebegőfüggésbe; 

zsugorlefüggés; ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület hátra, homorított leugrás  

Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás felfelé és lefelé; függeszkedési 

kísérletek felfelé; mászóversenyek  

Fogalmak  
utólagos kézállás, csúsztatás, vetődés, összekötő elemek, erőfejlesztés, 

izomcsoport  

 



 

NAT témakör  Sportjátékok 31 óra   

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

A rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben 

készségszinten használja;  

Egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy 

ellenőrzés mellett képes a játékvezetésre.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen 

alkalmazza a technikai és taktikai elemeket;  

A testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és 

együttműködési készséget mutat;  

A tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól 

koordináltan végzi a választott sportjátékokat.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása  

A folyamatos csapatjáték kialakítása az adott sportág versenyszabályai mellett  

A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével a 

legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés  

1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés célszerű és tudatos alkalmazása  

Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a 

szélességi és mélységi labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás módjainak 

gyakorlása  

Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos 

alkalmazása  

Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása  

A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 

végrehajtása tanári kontrollal  

Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése  

Kézilabda  

A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-

leérkezések – alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során  

Beugrásos és felugrásos kapura dobások előzetes lendületszerzésből  

Az egy és két kézzel történő labdaátadások pontosságának, távolságának növelése helyben 

és mozgásból, alkalmazásuk gyors indulásokban és lerohanásokban  

A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok egy és több 

labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban)  

Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek összekapcsolása kapura dobásokkal  

Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési módot 

követő felugrásból, beugrásból, félaktív, majd aktív védőjátékos ellen  

Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben  

Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban  

A kapus alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben  

Kosárlabda  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

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  

Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása  

1-1 elleni játék gyakorlása labdaszerzést követően, indulási joggal rendelkező, majd indulási 

joggal nem rendelkező támadó esetében (adogatóval)  

Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra dobással 

befejezve  

Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitáson alapuló 

szabálymódosításokkal  

Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban  

Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében  

Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben  

Fogalmak  
védőtávolság, aktív védő, gyorsindítás, lerohanás, bedőlés, bevetődés, hármas 

nyolcas, tempódobás, átadócsel, , beugrásos és felugrásos kapura lövés, ds, 

kosárlabda – indulási jog, , büntetőütés, védekezés, csere 

  

NAT témakör  Testnevelés és népi játékok 22 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

  

A rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben 

készségszinten használja;  

A testnevelési és sportjáték közben a célszerű, hatékony játék- és 

együttműködési készséget mutat;  

Egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy 

ellenőrzés mellett képes a játékvezetésre.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen 

alkalmazza a technikai és taktikai elemeket;  

A tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól 

koordináltan végzi a választott sportjátékokat  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása  

A manipulatív mozgásformákkal nehezített, figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és 

futójátékokban (pl. labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak 

kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése  

A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására épülő 

testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az oldalvonalon)  

A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló, dinamikus és statikus 

akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az elindulások-

megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása  

A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések  

A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére 

törekedve, időkényszer bekapcsolásával  

1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása  

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  

Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása  

Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek)  

A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő, egyre 

összetettebb mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok 

mozgásos változatban)  

Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó 

szerepek készségszintű elsajátítása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és 

irányváltásokkal  

Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő 

szerepek készségszintű elsajátítása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni 

védekezés, az emberfogás alapjai, a célfelület védelme)  

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal  

Fogalmak  
döntéshelyzet, játékstratégia, szabálykövető magatartás, fair play, célfelülethez 

igazított emberfogás, üres területre helyezkedés 

  

NAT témakör  Önvédelem 8 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy 

ellenőrzés mellett képes a játékvezetésre.  

  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást 

mutatva tudatosan és célszerűen alkalmazza a támadó és védő 

szerepeknek megfelelő technikai és taktikai elemeket;  

A tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre 

önvédelmi fogásokat, ütéseket, rúgásokat, védéseket és 

ellentámadásokat.  

  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása  

A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett. Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt 

tanúsítva  

Az állásban és egyéb kiindulóhelyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű 

eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása  

A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, 

az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat 

jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával  

A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi szabályozásának 

elsajátítása  

A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres 

képességfejlesztő célú alkalmazása  

Tervszerű gondolkodást, problémamegoldó készséget fejlesztő összetett játékok, különböző 

küzdőtechnikák alkalmazásával, húzások, tolások, billentések, egyensúlyi helyzet 

megbontása és visszaszerzése  

Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása  

Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása  

Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák gyakorlása egyénileg, társakkal  

Dzsúdógurulás alaptechnikájának megismerése, végrehajtása harántterpeszállásból mindkét 

irányba, előre és hátra  

A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 

végrehajtása tanári kontrollal  

A tradicionális magyar küzdősportok (birkózás, karate, ökölvívás, dzsúdó) 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, mögé kerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül  

Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban  

Mögé kerülés karberántással: támadó és védekező technika  

Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással  

Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, gyakorlása a páros küzdelmekben  

Karfelszedés könyökhajlatnál és átfordítás  

Túlsó karbehúzás  

Dzsúdó  

Az előre, hátra és oldalra történő társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által övvel lábat 

meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással)  



 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Földharcjátékok leszorítástechnikák végrehajtására törekedve  

Nagy külső horogdobás végrehajtása  

Fogalmak  
jogszerű önvédelem, egyensúlyi helyzet kibillentése, fair play, oldalsó csúsztatott 

esés, földharc,  

  

NAT témakör  Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 18 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

Nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben 

történő felhasználására, végrehajtására.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a 

szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen 

hatásainak elviselésére sportolás közben;  

A szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel 

környezete tisztaságára és rendjére, hanem erre felhívja társai 

figyelmét is.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása  

Az időjárás, az öltözködés, a sporttáplálkozás és a sporttevékenység összefüggéseinek 

megértése  

Az egészségmegőrző mozgásformák kategóriáinak intenzitás szerinti beazonosítása, 

szerepének megismerése az egészségtudatos életvezetésben  

A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, falmászás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, kerékpározás)  

Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrakenuzás)  

Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása  

Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek tudatos használata  

Szabadtéri akadálypályák leküzdése  

A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás tudatosítása  

Az alternatív környezetben űzhető sportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal  

Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése  

Fogalmak  
strandkézilabda, strandröplabda, tájoló, égtájak, folyadékpótlás, napsugárzás, 

egészség   

 



 

NAT témakör  Úszás 36 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

A helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében 

önállóan is kezdeményez ilyen tevékenységet;  

A mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós 

gyakorlatokat.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, 

készségszinten úszik;  

Rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre 

úszástechnikákat;  

Tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai 

tevékenységét, azok megvalósítása automatikussá, mindennapi 

életének részévé válik.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Kockázatainak megismerése.  

Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások 

automatizálása  

A balesetek megelőzésére tett intézkedések megismerése  

A víz szeretete mellett annak veszélyeinek megismerése  

Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek elsajátítása  

Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai törvényszerűségekről alapvető 

ismeretek szerzése  

A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése  

A közösségi szellem fejlesztése  

A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások megszerettetése  

A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása  

(amennyiben 1–6. Osztályban tanult úszni.) Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és 

folyamatos gyakorlása  

A vízilabdázás és egyéb vízben űzhető sportok megismerése  

Aerob állóképesség fejlesztése az úszás ritmusának alakításával  

Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával  

Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási 

folyamat hatékonyságának növelése  

Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően  

Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 

végrehajtása tanári kontrollal  

Az úszás és a vízilabda sportágtörténetének, jelentős külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése  

  

Fogalmak  aerob és anaerob állóképesség, vízilabda, vízből 

mentés, hidrosztatika, hidrodinamika   

 

  



 

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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: 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 

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 

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 

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 



 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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 

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 

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 

 


