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Angol nyelv 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

9.ny 

évfolyam 
16 576 

9.nyelvi előkészítő évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

576 óra 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society  81 óra 

Environment and nature  62 óra 

School and education  81 óra 

Holidays, travelling, tourism  29 óra 

Public matters, entertainment  39 óra 

English and language learning  34 óra 

Intercultural topics  71 óra 

Cross-curricular topics and activities  34 óra 

Current topics and issues  36 óra 

Science and technology, Communication  34 óra 

Gaining and sharing knowledge  38 óra 

Review, practice, exam  37 óra 

 

 



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

society 
81 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; 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát;  

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

A társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban 

bekapcsolódik az érdeklődési körébe tartozó témák esetén vagy az adott 

tématartományon belül; 

A társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 

lezárja azt, akár ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

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; 

Az adott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti saját 

gondolatait, véleményét és érzéseit is; 

A tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

élethelyzetekben megfelelően alkalmazza; 

Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi 

eszközök széles körének használatával; 

Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír; 

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban 

és írásban; 

Szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

Érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

Megérti és értelmezi az összetettebb, az adott tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben 

megjelenő összefüggéseket; 

Előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési 

körének megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban,  

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 



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

society 
81 óra 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: acquaintances, family relations, 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 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 

Személyes élethez tartozó összetettebb információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata 

Interakció a személyes tématartományban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatásával) 

Családfa - tágabb rokoni kapcsolatrendszer 

Kedvenc rokonaim - miért? 

Névadási szokások a családon belül  

Érdekes családi történetek a múltból 

Szomszédi kapcsolatok  

Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

Jövőképem (plakát, prezentáció) 

Példaképem, illetve egy híres ember élete 

Szóbeli mini-prezentáció:  

A mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása 

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 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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

Kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése:  

Családi szokások, hagyományok 

Hobbik, érdeklődési körök 

Szerepjáték: 

Pl. Az orvosnál, a fodrásznál, a postán  

Telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel  

Interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb. 

Vitafórum  

Tinédzserek helyzete a családban (pl-what is it that teenagers find most irritating in middle 

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

 

NAT témakör Environment and nature 62 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 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 adott tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 



NAT témakör Environment and nature 62 óra 

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, 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 

A környezethez és a természethez tartozó összetettebb információk 

átadása 

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos 

tématartományban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egyéni projekt 

A lakóhely és környezetének bemutatása 

Projektmunka csoportban:  

Üres lakás berendezése és bemutatása 

Környezetvédelem a szűkebb környezetben 

Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? (plakát készítése) 

Lakóhelyünkön,  

Otthonunkban  

Az iskolában 

Városunkban 

Okos eszközökkel  

Internetes kutatás:  

Veszélyeztetett állatok 

Eltűnő növények 

Nemzeti parkok a célnyelvi országokban és magyarországon 

A tengerek szennyezése -műanyagszigetek a tengerben  

Kiselőadás/prezentáció készítése:   

Veszélyben a földünk 

A klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

Időjárás okozta katasztrófák  

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 81 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári 

magyarázatokat a nyelvórákon; 

Az adott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján saját gondolatait, 

véleményét és érzéseit is kifejti; 

Aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos 

szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, ikt-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

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; 

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; 

Részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő 

nyelvórai tevékenységekben; 

Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban; 

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 



NAT témakör School and education 81 óra 

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 building  

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 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 projekt és (képes) beszámoló: 

Régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

A magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása, főbb különbségeik 

Csoportmunka / projekt:  

’Az ideális iskola’ jellemzői 

 (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése  

Egy osztályprogram megtervezése 

Kisfilm készítése: „Our School” 

Internetes kutatómunka- képes beszámolók 

Iskolai szokások, időbeosztás és szabályok a különböző országokban 

Különleges iskolák Magyarországon és Angliában 

Szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

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  

Scrapbook/poszter készítése:  

Mit szeretek a jelenlegi iskolánkban legjobban 

Iskolai kirándulásaink tervezése 

Kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

Saját szerepem az osztályban 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kérdőív készítése:  

Milyen az ideális nyelvtanár? 

Csoportos társasjáték készítése: 

A különböző tantárgyakról  

Szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni?  

Órai feladatok 

Történetfeldolgozás (pl. Igaz/hamis’ mondatokkal) 

Történetátalakítás (pl. Más személyben, más időben) 

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  

 

NAT témakör Holidays, travelling, tourism 29 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

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, ikt-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az összetettebb, az adott tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő szövegeket, és értelmezi a szövegben 

megjelenő összefüggéseket; 

Véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár ikt-eszközök segítségével, 

felkészülést követően. 



NAT témakör Holidays, travelling, tourism 29 óra 

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 

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 

Információ átadása a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban 

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 

Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

Internetes kutatás 

Érdekes, szokatlan szállások,  

Különleges utazási módozatok, járművek a nagyvilágban 

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 turistacsoport’ 

Panaszlevél vagy/és kritika írása 

 Egy hotelről  

Szórakozóhelyről 

 



NAT témakör Public matters, entertainment 39 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

Megérti és értelmezi az adott tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

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 adott tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben reagál megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi 

háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és 

azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír; 

Írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már 

elvontabb témákban; 

Összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági 

tartalmak lényegét röviden és érthetően. 

Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 

lehetőségekkel. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 

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

events, concerts, computer games, sports, applications, media 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára; 

A közéleti tématartományhoz tartozó információk átadása, cseréje; 

Interakció a közéleti tématartományban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kutatómunka 

Egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

Külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

Hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

Kiállítások, érdekes múzeumok 

Egyéni projekt és bemutató:  

A célnyelvi országok rövid bemutatása   

Saját szórakozási szokások  

Szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

Mi szórakoztat minket?  

Kedvenc kulturális élményem  

Projektmunka csoportban:  



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Rövid útikönyv készítése 

Hazánk múltja 

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 

Plakátok, szórólapok hirdetések készítése- (étterem, mozi, színház, nevezetesség) 

Film/könyv ajánló brossúra készítése 

Angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

Emailezés angolul  

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. 

Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

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

média, tánc, sport stb.), és miért? 

Ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek  

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

Egy rövid angol novella órai feldolgozása 

Kvíz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

Dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

Olvasási verseny az osztályon belül 

Egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

Közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

Csoportchat:  

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

 

 

NAT témakör English and language learning 34 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

Beazonosítja nyelvtanulási céljait és egyéni különbségeinek tudatában, 

ezeknek megfelelően fejleszti nyelvtudását; 

Tudatosan 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; 

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; 

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; 

Képes rendszerezni kommunikációját: jelzi szándékát, kezdeményez, 

összefoglal és lezár;  

Használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

Körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem 

ismeri; 

Összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető 

leírást ad vagy nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is 

elbeszél; 

Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és 

intonációt; 

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 képes a tartalom tisztázására; 

A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások 

követésével céljainak megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez 

ki; 

Törekszik a célnyelvi normához illeszkedő kiejtés, beszédtempó és 

intonáció megközelítésére; 

Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ 

nyelvtudása fejlesztésére; 

Kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek 

jelentését az ajánlott témakörökhöz kapcsolódó témákban; 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg 

tartalmát;  

A szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló 

ismeretlen szavak jelentését; 

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; 

Hibáit az esetek többségében önállóan is képes javítani; 

Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket 

A szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt használ. 



A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

A témakörre jellemző fogalmak 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 alkalmazása 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére 

Betűzésverseny 

Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

Internetes kutatás és beszámoló  

Új szavak jelentése, eredetée, szinonímái 

A magyar és az angol nyelv eredete, a különböző nyelvcsaládok  

A dialektusok 

Kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

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

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

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

Íráskészség fejesztése 

Cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ teenage herald’) 

felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 

Angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

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 

Csoportos projekt:  

Társasjáték készítése: pl. ’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. 

Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

 



NAT témakör Intercultural topics 71 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; 

Megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi 

változatok között; 

Alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában. 

Tájékozott a célnyelvi országok és hazai jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban; 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket 

magabiztosan használja. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs 

and traditions 

Célnyelvi országok és Magyarország országismereti jellemzőinek 

ismerete: people and culture, traditions, typical landmarks, national 

sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi és hazai kultúráról. 

 

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? 

Családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 

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 feladat 

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

Rövid dokumentumfilmek megtekintése a célnyelvi országokról  

Egyéni kutatás és projektmunka: 

A hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

A falvak szerepe manapság a két országban 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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

A karácsony ünneplése hazánkban és a célnyelvi országokban 

A magyar és az angol történelem egy-egy kiemelkedő eseménye  

Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

Internetes kutatómunka  

A labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

Holywood története és magyar vonatkozásai 

Játék 

Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

Kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

Vitafórum 

Mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

Jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

Pl. Christmas Party 

Pl. Valentines Day 

 

NAT témakör Cross-curricular topics and activities 34 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; 

Ismer és 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 szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet 

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

témaköreiről 

Egy magyar tudós/író/költő életének ismertetése  

Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

Egy angol király élete 

Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

Vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

Egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Robinson Crusoe, David 

Copperfield) 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Játék/szerepjáték 

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

lista? 

Történelmi események modellezése szerepjátékkal 

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

biológia, művészeti tantárgyak)  

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? 

 

NAT témakör Current topics and issues 36 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 

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

Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

A szalagcímek nyelvezete 

Az újságcikkek stílusa szerkezete 

Különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

Szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban  

Videók megtekintése  

Angol hírműsorok  

Aktuális eseményekről szóló tudósítások 

Riportok 

Internetes kutatómunka 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

Szókincsfejlesztés a média világához 

Szerepjáték 

’Lenémított’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

Interjú készítése egy híres emberrel (pl. Sportolóval)  

Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel  

Talkshow aktuális témában 

Projektmunka:  

Iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

Egy saját kulturális élmény bemutatása 

 

NAT témakör Science and technology, Communication 34 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

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; 

Papíralapú vagy ikt-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Megérti és értelmezi az adott tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

Véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben 

megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

Megérti és értelmezi a lényeget az adott tématartományhoz 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/scientists/IT 

professionals, (parts of) IT gadgets  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: using technology in everyday life, using technology for 

studying or for work, major innovation  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

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

inventions 

Információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

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? 

Projektmunka (egyénileg 

„Én és a telefonom”  

Milyen lenne a világ a világháló nélkül?  

Internetes kutatómunka és prezentáció 

A világ legfontosabb találmányai 

A tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

A kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

Kik írták az első emaileket? 

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 38 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 ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során; 

Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

Összefoglal és jegyzetel, 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. 



A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása angol nyelven. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Projektmunkák, kiselőadások, internetes kutatómunkák saját, választott témából, scrapbook, 

poszter készítése, prezentáció 

Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

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 

A filmek közös megtekintése, megbeszélése 

Az angolos osztályprogramok lebonyolítása, értékelése 

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

kutatási eredmények, beszámolók, stb) 

’Osztálykönyvtár’ a kiolvasott könnyített olvasmányokból, és ajánlásuk a többi tanulónak 

Versenyek szervezése osztály és iskolai szinten  

 

  



Francia nyelv 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

9. ny 

évfolyam 
3 108 

9. nyelvi előkészítő 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 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 

Projektmunka egyénileg (PPT):  

Családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

A lakóhely és környezetének bemutatása 

A legjobb barát, barátnő bemutatása 

Projektmunka csoportban:  

(plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

Otthon 

Az iskolában  

A lakóhelyünkön 

Ismerkedés a francia ünnepekkel film segítségével 

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

Kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

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

Internetes kutatás 

 La vie d’un personnage célèbre 

Szerepjátékok: 

Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról 

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 

Projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

Magyarországi állatkertek és lakóik 

Lakóhelyem, környezetem  

Internetes kutatás – szófelhő 

Milyen állatok élnek a francia nyelvű területeken? 

Az időjárás különbségei franciaországban és magyarországon 

Játék  

Állat barkochba 

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 

Csoportmunka / projekt:  

Egy osztályprogram megtervezése 

’Az ideális iskola’ jellemzői 

Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

Érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

Vitafórum: 

Hasznos-e az iskolai egyenruha?  



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

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 

Projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

Franciaországi látnivalók, nevezetességek  

Magyarország híres látnivalói 

Lakóhelyem nevezetességei 

Mes vacances de rêve 

Projektmunka csoportosan 

Egy osztálykirándulás megtervezése 

Internetes kutatómunka 



Útvonalterv franciaországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

Különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel 

Különleges szállodák/szállások 

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 

Szerepjátékok  

Gyors étteremben  

Utazási irodában 

Utcán: útbaigazítás kérése és adása 

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

Ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Internetes kutatómunka  

A célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

Kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

Vitafórum:  

Városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

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 

Tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

Közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Filmnézés a célnyelven 

Betűzésverseny 

Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

Egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás) 

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 

Projectmunka – egyéni vagy csoportos 

Franciaország és Magyarország összehasonlítása: 

Ünnepek a családban   

Viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. Üdvözlés) 

Francia időjárás – magyar időjárás 

Francia/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

Híres helyek a két országban  

Csoportos játék: 

Ki tud többet Franciaországról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók 

Rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

Jellegzetes franciás ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

Pl. L’Epiphanie 

 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 

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 francia uralkodó élete 

Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

Célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

Internetes kutatómunka 

Szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

Vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

Csoportos project:  

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 

Projektmunka:  

Aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

 képaláírások megfogalmazása  

Időjárásjelentés készítése 

Egy izgalmas sportesemény megtekintése egy francia nyelvű híradóban (pl. Úszó vb) 

Szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

Lenémított film tanulói kommentárral 

Szerepjáték:  

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 

Egyéni projektmunkák és bemutatók  

Saját szórakozási szokások  

Kedvenc kulturális élmények 

Felmérés készítése és kiértékelése  

Szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb 

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

stb.) 

Dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

Olvasási verseny az osztályon belül 

Egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Francia tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

E-mailezés franciául  

Közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgoz 

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 

 

  



Német nyelv 

 

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma   

9.ny évfolyam  3 108  

 

 

9.ny évfolyam 

A témakörök, tematikai egységek áttekintő beosztása 

 

  

Témakör neve 
Óraszám: 

108 óra 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 
16 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 10 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 15 

Reisen und Urlaub, Tourismus 8 

Öffentliches Leben 8 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 10 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 11 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 

Aktuelle Themen 7 

Unterhaltung 8 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 5 

 



NAT témakör 
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 
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 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 

Projektmunka egyénileg (PPT)  

Családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

A lakóhely és környezetének bemutatása 

Legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonságok, 

szokások, közös programok bemutatása) 

Szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

Ismerkedés a német ünnepekkel, szokásokkal film segítségével (pl: Mein erster Weg nach 

Deutschland) 

Projektmunka csoportban  

Plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az iskolában, 

lakóhelyünkön? 

Csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán 

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

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

Szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, szabadidő 

Kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

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

Internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler)  

Szerepjátékok 

Interjú egy híres emberrel/kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életéről és 

családjáról 

Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

Fogalmak 

Bekannte, Familienmitglieder, Freunde 

Teile des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Kleider 

Feste, Familienfeiern 

Hobbys, Mahlzeiten, Kleidungsstücke 

 Weihnachten, Ostern, Geburtstag 

 

 

NAT témakör 
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 
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: 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 Fejlesztési követelmények 

Projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

Magyarországi állatkertek és lakóik 

Az árvizek pusztításai magyarországon és a világban 

Lakóhelyem, környezetem  

Internetes kutatás – szófelhő 

Milyen állatok élnek németországban? 

Hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

Az időjárás különbségei németországban és magyarországon 

Projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

Tier-barkochba 

Kvíz, keresztrejtvény készítése 

Fogalmak 

Tiere, Pflanzen 

Natur 

Naturkatastrophen 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten 

Naturphänomene, Wetter 

 

 



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 Fejlesztési követelmények 

Projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

Magyarországi állatkertek és lakóik 

Az árvizek pusztításai magyarországon és a világban 

Lakóhelyem, környezetem  

Internetes kutatás – szófelhő 

Milyen állatok élnek németországban? 

Hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

Az időjárás különbségei németországban és magyarországon 

Projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

Tier-barkochba 

Kvíz, keresztrejtvény készítése 

Fogalmak 

Tiere, Pflanzen 

Natur 

Naturkatastrophen 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Naturphänomene, Wetter 

 

 

NAT témakör Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 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 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, 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, 

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 

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 

Kedvenc tanárom 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? 

Mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

Fogalmak 

Angestellte in der Schule, Mitschüler 

Schule 

Mittel des Lernens in und außerhalb der Schule 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, 

Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des 

Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule 

Lernen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, 

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

Schulfächer, Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse 

 

 



NAT témakör Reisen und Urlaub, Tourismus 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 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 tématartományba 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

Németország látnivalói, nevezetességei  

Magyarország híres látnivalói 

Lakóhelyem nevezetességei 

’Álomutazásom’ 

Projektmunka csoportosan 

Egy osztálykirándulás megtervezése 

Fontos turisztikai hazai és német események (pl. Fesztiválok, sportesemények, kiállítások) 

Internetes kutatómunka 

Útvonalterv németországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

Szerepjátékok 

Idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

Szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég  

Fogalmak 

Touristen 

Reiseziele, Sehenswürdigkeiten 

Denkmäler, Reisedokumente, Verkehrsmittel 

Feste und Feiertage in Ungarn und im Ausland 

 

 



NAT témakör Öffentliches Leben 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: 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 értelmezése 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szerepjátékok  

Gyorsétteremben  

Utazási irodában 

Utcán: útbaigazítás kérése és adása 

’Budapest, berlin és egyéb híres városok’ – helyi látványosságok bemutatása 

idegenvezetőként  

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

Ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

Internetes kutatómunka: a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

Kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

Vitafórum: városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a 

csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport stb.) És miért? 

Fogalmak 

Angestellte in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor 

kulturelle und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, 

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

Leben in der Stadt und auf dem Lande 

Eintrittskarten, Unterlagen, Prospekte kulturelle Ereignisse, 

Unterhaltungsmöglichkeiten 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 



 

 

NAT témakör Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 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: Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, 

Sprachen  

Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, 

helyesírási különbségek felismerése 

A német 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 és nyelvhasználati stratégiák használata 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

Közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

Filmnézés a célnyelven 

A film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

A film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

Keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

Betűzésverseny 

Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

Egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

Játékos diktálási feladatok 

Laufdiktat 

’Suttogó postás’ játék 

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

osztálynak 

Fogalmak Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen 

 

 



NAT témakör Interkulturelle und landeskundliche Themen 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 

Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai kiselőadások 

formájában az alábbi témakörök mentén: 

A német iskolák jellemzői, napirend 

Tipikus német ház, lakás 

Mindennapi szokások 

Családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

Ünnepek a családban 

Viselkedésbeli különbségek (pl. Üdvözlés) 

Állattartási szokások, kedvenc állatok 

Német nyaralási szokások 

Német időjárás 

Németország tájegységei, országrészei 

Német étkezési szokások, tipikus ételek 

Híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

Projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása –

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

történelem stb.) 

Rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése Németországról  

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

Fogalmak  

 

 



NAT témakör Fächerübergreifende Themen und Situationen 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 

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  

Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

Célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

Internetes kutatómunka 

Szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

Kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

Csoportos projekt  

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

biológia, művészeti tantárgyak) 

Fogalmak  

 

 

NAT témakör Aktuelle Themen 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 

Projektmunka  

Aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

Képaláírások megfogalmazása  

Időjárás-jelentés készítése 

Egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. Úszó vb) 

Szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

Lenémított film tanulói kommentárral 

Szerepjáték  

Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

Csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kérdések 

segítségével 

Fogalmak  

 

 

NAT témakör Unterhaltung 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 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 

Egyéni projektmunkák és bemutatók  

Saját szórakozási szokások  

Kedvenc kulturális élmények 

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

legkedveltebb? 

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

stb.) 

Dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

Olvasási verseny az osztályon belül 

Egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Német tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

E-mailezés németül  

Közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

Csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

Fogalmak  

 

 

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 Fejlesztési követelmények 

Projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

Poszter készítése  

Prezentáció 

Fogalmak  

 

  



Olasz nyelv 

 

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma   

9.ny évfolyam   3 108  

 

9.ny évfolyam  

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve  
 

óra  

 Temi personali: relazioni familiari, stile di vita, persone e società 20  

 Ambiente e natura  10 

 Scuola e educazione 10  

 Vacanze, viaggi e turismo  5 

 Vita sociale, intrattenimento  10 

 Apprendimento della lingua italiana 10  

Temi interculturali 5 

Attività e tematiche interdisciplinari 10 

Temi di attualità 10 

Scienza e tecnologia, comunicazioni 10 

Acquisire e condividere conoscenze 8 

  

  

NAT témakör  
 Temi personali: relazioni familiari, stile di vita, persone 

e società 
20 óra  

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére  

 

Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő rövid jellemzésével; 

Leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, 

elvontabb témákban; 

Érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát; 

Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

A társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 

lezárja azt, akár ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

Előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési 

körének megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;  



A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit; 

A tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

élethelyzetekben megfelelően alkalmazza; 

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban 

és írásban; 

Szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

A társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban 

bekapcsolódik az érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes 

tématartományon belül; 

A mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek 

széles körében tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, 

és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi 

eszközök széles körének használatával; 

Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló  

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: fare conoscenza, relazioni familiari, amici, persone famose 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: luoghi dove passare il tempo libero 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: parti della casa/dell’appartamento, mobili, vestiti e 

accessori 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: vacanze, scuola e feste familiari  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: interessi, attività del tempo libero, alimentazione sana, 

mantenersi in forma, andare dal dottore, lavori domestici 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: famiglia allargata, relazioni sociali, moda e vestiti, 

relazioni sentimentali, cure tradizionali, caratteristiche 

positive/negative 

Személyes élethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata 

Interakció a személyes tématartományban. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

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 Olaszországban 

Különbségek, hasonlóságok 

’Nuclei familiari’, ’famiglie monogenitoriali’, ’famiglie allargate’, ’bambini adottati’ 

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: (Che cosa gli adolescenti trovano più fastidioso nelle 

persone adulte? Che cosa le persone adulte trovano più fastidioso negli adolescenti?) 

Szerepjáték:  

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

Prezentáció készítése:  

Családi ünnepek az olasz és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

Közvélemény kutatás:  

Hobbik, érdeklődési körök 

Fogalmak  

bemutatás (Mi permetta di presentarmi. Questo è Giovanni, un mio 

vecchio amico. Mi lasci presentarle il Signor Rossi.) 

telefonálás (Sono XY. Posso parlare con XY? La chiamerò più tardi. 

Grazie per aver chiamato.)  

elismerés kifejezése (Ben fatto.  È una buona idea. Sono orgoglioso di te.) 

ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Scusa, che cosa hai detto?) 

nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Mi può 

capire? È chiaro? Scusa, che cosa significa?) 

  

NAT témakör  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  

 Internetes kutatás:  

Veszélyeztetett állatok 

Eltűnő növények 

Nemzeti parkok a célnyelvi országban 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 olasz nyelvű természetfilm megtekintése 

Fogalmak  

aggódás, félelem kifejezése (Sono preoccupato per te, ho paura…, sono 

preoccupato che…) 

üdvözletküldés (Fai i miei migliori auguri a…) 

megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Caro signor/signora, caro 

signor Rossi, non vedo l’ora di avere sue notizie. In fede…) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ho appena avuto un’idea. Ti 

dico che cosa… Perché noi non…?) 

elemek összekapcsolása szóban (Prima..., poi, dopo che… infine) 

kiemelés, hangsúlyozás (Sono i gatti che sono molto vivaci la sera. Il 

problema più grande è che il tempo è terribile.) 

mondandó összefoglalása (Tutto sommato… In breve… Riassumendo…) 

  

  



NAT témakör  Scuola e educazione 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 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  

 Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

Régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

A magyarországi és az olasz  középiskola összehasonlítása 

Csoportmunka / projekt:  

Egy osztályprogram megtervezése 

’Az ideális iskola’ jellemzői 

Kisfilm készítése: „La nostra scuola” 

Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

Érdekes iskolák a célnyelvi országban 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 írása olasz barátomnak a sok házifeladatról  

Fogalmak  

 beszélgetés lezárása (Bene. OK. È stato bello parlare con te.) 

együttérzés kifejezése (Mi dispiace sentire questo. Oh, no! Che peccato!) 

szemrehányás kifejezése (È colpa tua. Non avresti dovuto dirlo.) 

segítségkérés és arra reagálás (Mi aiuterai? Certo, nessun problema. 

Potresti farmi un favore? Mi puoi dare una mano? Non ora, Sono 

impegnato.) 

segítség felajánlása és elfogadása (Devo portarti qualcosa dal negozio? 

Sì, grazie. Ti aiuterò con i compiti per casa. Grazie, è meraviglioso.) 

tanács kérése és adása (Cosa dovrei fare? Penso che dovresti riposarti un 

po’. Dovrei vedere un dottore? Dovresti…, È una buona idea. ..., Penso 

che dovresti fare così. Faresti bene a non lavorare così tanto.) 

  

 

NAT témakör  Vacanze, viaggi e turismo 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, 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  

 Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

Híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országban 

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 turistacsoport’ 

Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

Fogalmak  
 reklamálás (Questa zuppa è fredda. L’autista era maleducato. Vorrei fare 

una lamentela.) 



Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

engedélykérés és arra reagálás (Posso usare il suo telefono? Certo, faccia 

pure. Le dispiace se apro la finestra? Per favore non lo faccia, ho freddo.) 

feltételezés, kétely kifejezése (Non penso che lo abbia fatto. Potrebbe 

avere ragione. Mi chiedo dove sia.) 

ok-okozat kifejezése (Perché è così? Perché…, Come mai non ha 

partecipato? È malato, ecco perché.) 

magyarázat kifejezése (A che cosa serve? Serve per cucinare., Come 

funziona? Funziona con la batteria.) 

  

 

NAT témakör  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  

 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 olasz nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése 

Egy rövid olasz novella órai feldolgozása 

Fogalmak  

 emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ricordo di averla vista alla festa 

l’altro giorno.Non ricordo se ho chiuso la porta.) 

elkeseredés kifejezése (Sono dispiaciuto/desolato.) 

érdeklődés, érdektelenség kifejezése (Mi interessa... Non mi importa.) 

bosszúság kifejezése (Oh, no! Sono stufo di questa cosa.) 

  

 

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. 

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

Fogalmak  

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: - ’essere’ használata 

(Io sono … Io non sono… 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) 

stare + gerundio (Sto leggendo un libro molto interessante)  

visszaható igék és a visszaható névmás (Mi alzo sempre alle sei. 

Stamattina mi sono svegliato alle 6 e mezzo.) 

  

 

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  

 Projektmunka: 

A hagyományok ápolása magyarországon és olaszországban 

A falvak szerepe manapság a két országban 

 a népviselet olaszországban  és  magyarországon 

Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

Internetes kutatómunka 

A labdarúgás eredete és elterjedése/változatai 

Prezentáció 

Karácsony ünneplése a világ országaiban 



Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

A magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

Játék: 

Leírás készítése/receptek – magyar vagy olasz specialitás? 

Kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

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

Vitafórum 

Mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országban? 

Fogalmak  

 esserci használata (Cosa c’é nella tua borsa? In questo parcheggio ci 

sono giá troppe macchine.) 

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

piscina?) 

 “piacere” ige (Mi piace correre; A Marco piacciono i film italiani. Ti 

sono piaciuti gli amici di Marco?) 

  

 

NAT témakör  Attività e tematiche interdisciplinari 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; 

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 

Fogalmak  
módbeli segédigék: “potere”, “dovere”, “volere”, “sapere” (Io so/non so 

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



Non ti devi comportare cosí. Non puoi fumare qui. Dovevo alzarmi 

presto, ma ero troppo stanco. Voglio dormire. Marco ha dovuto finire il 

lavoro per le 18. ) 

néhány személytelen ige jelen időben (Qui bisogna decidere velocemente. 

Ci vuole un po’ di zucchero.)  

általános alany kifejezése jelen időben (Al sud si cena tardi. In Italia ci si 

veste alla moda.) 

participio passato szabályos képzése és a legfontosabb rendhagyó alakok 

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

mangiato il pane a colazione. Non ho visto il film. Sei andato a trovare 

Giorgio?); Passato progressivo (La stavo ascoltando. Stavano 

piangendo?) Imperfetto (Ogni mattina la accompagnavo a scuola. Aveva 

gli occhi bellissimi.) Trapassato prossimo (Quando siamo entrati in sala il 

film era giá cominciato.)  

  

 

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  

 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 stilusa szerkezete 

Különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  



Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Fogalmak  

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futuro semplice 

(Quando sarà il tuo compleanno? Ti aiuterò.) stare + per + infinito (La 

mia amica sta per partire.) 

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

Condizionale composto (Sarei venuto volentieri con te.) 

felszólítások informális közegben: Imperativo diretto positivo e negativo 

(Vieni qui. Non urlare. Andiamo. Parlate. Fa’/Fai il tuo compito!); 

felszólító módú igealak használata névmással (non scrivetemi, dagli un 

po’ di tempo,  alzati subito) 

felszólítások formális közegben: imperativo indiretto positivo e negativo 

(Legga con attenzione. Non parta.); felszólító módú igealak használata 

névmással: Non si preoccupi. Mi dica.)  

  

NAT témakör  Scienza e tecnologia, comunicazioni 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: 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  

 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 kommunkáció 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 

Fogalmak  

 határozott és határozatlan névelő alakja (la torta, un uomo, uno studente-

degli studenti); a kétféle névelő közötti választás 

részelő névelő (Mi dia del pane, per favore!, ho bevuto del vino) 

 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.) ; a leggyakrabban előforduló 

rendhagyó főnevek (la mano-le mani) 

  

 

NAT témakör  Acquisire e condividere conoscenze 8 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  

 Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

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

osztálynak 

Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

Olasz nyelvű filmek, programok ismertetése az olaszos faliújságon írásban 

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

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

Fogalmak  

határozatlan névmások legfontosabb formái (tutto/a, tutti/e, ogni, 

niente/nulla, qualche, nessuno) 

 melléknevek egyes és többes száma; főnév-melléknév egyeztetése (una 

signora elegante, ragazzi simpatici); a “bello” melléknév rövidült 

alakjainak használata (un bel film, begli occhi) 

  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.) 

az abszolút felsőfok használata (Sono simpaticissimi.) 

melléknév határozói szerepben (andare veloce) 

 

  



Digitális kultúra 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

9. évfolyam 

(nyelvi 

előkészítő) 

4 144 óra 

9. évfolyam (nyelvi előkészítő) 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

144 óra 

Év eleji szervezési kérdések, ismerkedés, teremrend, tantárgyi 

módszertan 
2 óra 

ECDL tájékoztató 1 óra 

Számítógépes alapismeretek 15 óra 

Szövegszerkesztés 27 óra 

Prezentáció 15 óra 

Adatbázis-kezelés 26 óra 

Számítógépes grafika / Képszerkesztés 20 óra 

Táblázatkezelés 30 óra 

Online kommunikáció / Információs társadalom 7 óra 

Ismétlés, számonkérés 1 óra 

 

 



NAT témakör Számítógépes alapismeretek 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Az operációs rendszerbe beépített alkalmazások kezelése 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az informatikai környezet 

tudatos alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Hardver tudnia kell, mi a hardver, milyen tényezők 

befolyásolják a számítógép teljesítményét, 

valamint ismernie kell a perifériákat is 

Szoftver tudnia kell, mi a szoftver, és példákkal kell 

tudni illusztrálni néhány általánosan használt 

alkalmazást és operációs rendszert 

Információs hálózatok tudnia kell, hogyan működnek az 

információs hálózatok, és hogyan lehet az 

Internetet csatlakoztatni 

Az ICT a mindennapokban tudnia kell, mit értünk információs és 

kommunikációs technológiák alatt, és 

példákat kell tudni említeni azok mindennapi 

életben történő gyakorlati alkalmazására 

Biztonság ismernie kell a számítógép-használattal 

összefüggő biztonsági szempontokat 

A szerzői jog és a törvény ismernie kell a számítógépre vonatkozó, a 

szerzői joggal és adatvédelemmel 

kapcsolatos jogi szabályozásokat. 

Fájlkezelés Hatékonyan kell tudni kezelni az Asztalt és 

tudni kell grafikus felhasználói 

munkakörnyezetben dolgozni. 

Ismerni kell a fájlkezelés alapjait, készség 

szinten kell tudni rendszerezni a fájlokat és 

mappákat, hogy azok könnyen 

beazonosíthatóak és megtalálhatók legyenek. 

Segédprogramok Segédprogramokat kell tudni használni 

nagyméretű fájlok tömörítéséhez és 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

kicsomagolásához, és ismerni kell a vírusölő 

szoftvereket a számítógépes vírusok elleni 

védelemhez. 

Nyomtatáskezelés Tudni kell egyszerű szövegeket szerkeszteni 

és az operációs rendszeren belüli nyomtatási 

eszközöket használni. 

Fogalmak 
hardver, szoftver, bemeneti és kimeneti eszközök, perifériák, memóriák, 

hálózatok, adattovábbítás, adatvédelem, vírusok, operációs rendszer, 

mappa, file, segédprogramok 

 

 

NAT témakör Szövegszerkesztés 27 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Karakter- és bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő 

programmal. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél 

készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok 

létrehozása, átalakítása, formázása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az alkalmazás használata Tudni kell dokumentumokkal dolgozni és 

azokat különböző fájl formátumokban 

elmenteni. 

Tipográfiai ismeretek 

Dokumentum létrehozása, formázása Tudni kell olyan rövid dokumentumokat 

létrehozni és szerkeszteni, amelyeket meg 

lehet osztani másokkal, és továbbítani is 

lehet. 

Hosszú dokumentumok készítése, formázása. 

Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet,  

 

Objektumok Tudni kell egy dokumentumba táblázatokat, 

képeket és rajzolt objektumokat beszúrni. 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Körlevélkészítés Tudni kell dokumentumokat körlevélhez 

előkészíteni. 

Kimeneti anyagok előkészítése Tudni kell beállítani az oldalszámozást, a 

nyomtatás előtt ellenőrizni a helyesírást. 

Fogalmak 

Szövegszerkesztő program, dokumentum, dokumentum részei (szöveg, 

bekezdés, karakter), kijelölés, objektumok (táblázat), karakterformázás, 

bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon, 

körlevél, lábjegyzet, szakasztörés, hasáb körlevél, boríték, címke 

 

 

NAT témakör Prezentáció 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Karakter- és bekezdésformázások végrehajtása prezentációkészítő 

programmal. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Prezentáció létrehozása, átalakítása, formázása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az alkalmazás 

használata 

Tudni kell prezentációkat létrehozni és 

elmenteni különböző fájl formátumokban  

A hatékonyság érdekében ismerni kell 

beépített funkciókat (pl. Súgó). 

A prezentáció elkészítése Értelmezni kell tudni a különböző 

prezentációs nézeteket, tudni kell, mikor 

melyiket kell használni, ki kell tudni 

választani a különböző diaelrendezéseket és 

meg kell tudni szerkeszteni a diákat. 

Szöveg A prezentációk szövegét be kell tudni vinni, 

szerkeszteni és formázni. Egyedi címeket is 

kell tudni alkalmazni. 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Grafikus objektumok, diagramok Képet, grafikát, rajzolt alakzatot kell tudni 

beszúrni, szerkeszteni. 

Nyomtatás előkészítése Különböző animálási és áttűnési 

effektusokat kell ismerni; a tartalmat 

ellenőrizni és javítani kell a nyomtatás, 

illetve. a diák bemutatása előtt. 

Fogalmak Prezentáció, prezentáció szerkesztő, dia, nézetek, diaminta, formázás, 

objektumok, animáció, áttűnés, időzítés 

 

 

NAT témakör Adatbázis-kezelés 26 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Adat fogalmának ismerete, adatok rendszerezése (táblázatkezelő 

programmal), adattípusok felismerése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait; 

Az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 

Strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és 

összesített adatokat nyer ki; 

A feladatmegoldás során az adatbázisba adatokat visz be, módosít és 

töröl, űrlapokat használ, jelentéseket nyomtat. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása 

közérdekű adatbázisokból, például 

menetrendekből, kulturális műsorokból, 

védett természeti értékekből 

Strukturált adattárolás, 

Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, 

logikai 

A hozzáférési jogosultságok elemzése az 

adatbázisokban, például az iskolai 

elektronikus naplóban, digitális könyvtárban, 

online enciklopédiában 

Közérdekű adatbázisok elérése, adatok 

lekérdezése 

Szűrési feltételek megadása 

Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, 

módosítás, törlés 

Az adatbázisokra épülő online 

szolgáltatások, például az e-kereskedelem 

lehetőségeinek kipróbálása, vita azok 

biztonságos használatának lehetőségeiről 

Táblakapcsolatok létrehozása, felhasználása 

Lekérdezések készítése 

 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A biztonsági beállítások lehetőségeinek 

elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a 

különböző közösségi médiumok mint online 

adatbázisok esetén 

Szűrési feltételek megadása 

 

Adott problémának megfelelő adattípusok 

választása, szűrési és lekérdezési feltételek, 

összesítő függvények alkalmazása egy 

adatbázis-kezelő programban 

Függvényhasználat adatok összesítésére 

Adott feladat különböző megoldási 

lehetőségeinek közös elemzése 

Jelentések készítése 

 

Összefüggések keresése nagyméretű 

adathalmazban 

Adatok módosítása, hozzáfűzése, törlése 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben 

adatok feldolgozása és következtetések 

levonása 

Közérdekű adatbázisok elérése 

Fogalmak 

adatbázis, adattábla; sor, rekord; oszlop, mező; adattípus, kapcsolat, 

importálás, lekérdezés, jelentés; adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, 

logikai; összeg, átlag, szélsőérték, darabszám, szűrés, szűrési feltétel, 

logikai műveletek, hozzáférési jogosultság 

 

 

NAT témakör Számítógépes grafika / Képszerkesztés 20 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képek fájlformátumának felismerése, jelentése. Színpaletták, 

színkódok ismerete, színkeverések, alapvető rajzolási technikák 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus 

ábrákat; 

Létrehoz vektorgrafikus ábrákat. 

Tudja a feladatleírás alapján elvégezni adott kép kezelésével a jobb 

minőség elérését, vagy tökéletessé tételét. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Digitális képek jellemzőinek és tárolásának 

megismerése 

Digitális képek, színpaletták, mentések  

Képfájl létrehozása, mentése, súgó 

használata 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, 

színmélység 

Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 

Színrendszerek, alakzatok színezése, 

átlátszóság, takarás, vágás 

Nagyító eszköz, elő- és háttérszín, 

függőleges, és vízszintes igazítások  

Kép részletének kijelölése: kijelölő 

eszközök, mágneses lasszó, szabadkézi 

kijelölés 

Dokumentumszerkesztő program 

alakzataival ábra készítése minta vagy leírás 

alapján 

Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra 

tárolási módszerének ismerete 

Logók, piktogramok készítése geometrikus 

alakzatokból vektorgrafikus 

szerkesztőprogram használatával 

Alakzatok egymáshoz képest történő 

elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, 

transzformációk 

Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 

Rétegek fogalma  

Műveletek rétegekkel (kétszerezés, 

méretezés, forgatás, egyesítés) 

Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, 

szakasz, ellipszis, kör, téglalap 

Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy 

leírás alapján 

Képszerkesztés - szöveg létrehozása, típus, 

méret, szín, formázás, effektus 

 

Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, 

szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság, 

transzformációk: elforgatás, tükrözés 

Kép újra méretezése, mozgatása, forgatása, 

vágása  

Szűrők (művészi hatások, festett üveg, 

mozaik, domborítás elmosás, Gauss) 

Alakzatok egymáshoz viszonyított 

elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, 

eltolás, forgatás, csoportosítás, kettőzés, 

klónozás 

Festőeszközök használata (ecset, radír, klón) 

Görbék, útvonal-eszköz, csomópontok 

felhasználása rajzok készítésében. 

Csomópontműveletek 

Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója, 

3D modell 

Torzítás, Render hatások (megvilágítás, 

becsillanás, kontraszt) 

Nyomtatás, kép előnézete, 3D-s hatás 

Fogalmak 

Rajzolóeszközök; színrendszerek. Képfájlformátumok; natív formátum; 

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, szín, színátmenet, telítettség, kontraszt, vastagság, 

vonalvégződés, szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás; 

 

 



NAT témakör Táblázatkezelés 30 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Adatok rögzítése, 

törlése. Matematikai alapműveletek, illetve a százalékszámítás 

ismerete. Táblázatba foglalt adatokból célszerű diagramok készítése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adattábla kialakítása. Képes 

legyen adatokat táblázatba rendezni; táblázatkezelővel adatelemzést és 

számításokat végezni. 

Tudja a problémamegoldás során a függvényeket célszerűen használni; 

az adatokat diagramon szemléltetni; 

Rendelkezzen tapasztalatokkal a hétköznapi jelenségek számítógépes 

szimulációjáról. 
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Adatok táblázatos elrendezése 

Adatok bevitele, javítása, másolása, 

formázása 

Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése 

táblázatkezelő alkalmazással 

Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és 

idő-, pénznem-, százalékformátumok 

alkalmazása 

Számítási műveletek adatokkal, képletek 

szerkesztése 

A problémának megfelelő adattípusok, 

adatformátumok, képletek, függvények 

alkalmazása egy elterjedt táblázatkezelő 

programban 

Cellahivatkozások használata 

Függvények használata, paraméterezése 

Címzési módok (abszolút; relatív; vegyes) 

Statisztikai függvények, feltételtől függő 

számítások, adatok keresése 

 

Diagram létrehozása, szerkesztése Adatkijelölések, diagramok beállításai – 

tengelyek, címek, feliratok  

Az információ minél pontosabb átadása 

érdekében ki kell tudni választani, létre kell 

tudni hozni, és meg kell tudni formázni a 

megfelelő grafikont 

Függvények (matematikai függvények, 

logikai függvények, keresőfüggvények) 

Tudni kell táblázatkezelő funkciók 

segítségével matematikai és logikai 

függvényeket létrehozni. Megfelelő 

gyakorlattal kell rendelkezni a függvények 

létrehozásában és a függvényhibák 

felismerésében 
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Szövegfüggvények, 

időfüggvények 

Hétköznapi problémák megoldása 

táblázatkezelővel és megfelelő függvények 

alkalmazásával 

Nyomtatás előkészítése, sor- és 

oszlopazonosítók beállítása, ismétlődő 

sorok/fejléc beállítása, oldalbeállítások 

Tudni kell a táblázat oldalszámait 

megfelelően beállítani, illetve ellenőrizni és 

javítani a tartalmat a nyomtatás előtt. 

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 Online kommunikáció / Információs társadalom 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Tudja a böngésző programokat (többfélét is) kezelni, ismerje a 

tematikus keresést, tudja az online levelezőprogramokat használni, 

ismerje a felépítésüket.  

Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ 

megkülönböztetése, az információ kritikus értékelése. Az 

infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommunikációs 

eszközök hatékony használata. A kommunikáció elméletének ismerete. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása. 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító 

lehetőségeket; IT biztonság; Tisztában van a digitális 

személyazonosság fogalmával. 

One drive, illetve a felhőtechnológia használata. 
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Az elektronikus kommunikáció 

gyakorlatában felmerülő problémák 

megismerése, valamint az ezeket megelőző 

vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló 

beállítások megismerése, használata 

Tudni kell, mi az Internet és milyen 

fogalmak kapcsolhatók hozzá. Tisztában kell 

lenni az internet- használattal kapcsolatos 

biztonsági előírásokkal. 

Személyes adatok védelmi lehetőségei 

Személyes adatok kérésének, rögzítésének 

megfigyelése a közösségi portálokon, a 

keresőmotorok használatában 

Ki kell tudni tölteni és meg kell tudni 

jeleníteni web-űrlapokat és információt kell 

tudni keresni. 
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Érdeklődési körnek, tanulmányoknak 

megfelelő információk keresése valamelyik 

keresőmotorban, és a találatok hatékony 

szűrése 

Az állampolgári jogok és kötelességek online 

gyakorlása, például bejelentkezés 

egészségügyi vizsgálatra vagy közérdekű 

adatok keresése 

Elektronikus levelezés Érteni kell, mi az e-mail és ismerni kell 

használatának előnyeit és hátrányait; ismerni 

kell más üzenetfajtákat is. 

Fogalmak 

Internet, világháló, internet-szolgáltató, hiperhivatkozás, digitális aláírás, 

biometrikus védelem, webcím, web-böngésző, keresőgép, keresőmotor, 

titkosítás, weboldal, tűzfal, letöltés, feltöltés, e-mail ill. chat-alapú 

személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, e-kereskedelem, e-

szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél 

 

  



Matematika 

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma   

9. évfolyam 

(nyelvi előkészítő) 
2 72 

9. évfolyam (nyelvi előkészítő) 

Témakörök áttekintő táblázata  

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra  

Alapfogalmak, jelölések 3 óra 

Mértékek 3 óra 

Műveletek a törtek és az egész számok körében 6 óra 

Hatványozás, gyökvonás 6 óra 

Műveletek algebrai kifejezésekkel 8 óra 

Egyenletek, egyenlőtlenségek 6 óra 

Geometria 6 óra 

Egyenes és fordított arányosság 4 óra 

Százalékszámítás 4 óra 

Szöveges feladatok 8 óra 

Halmazok, halmazműveletek 8 óra 

Kombinatorika  és valószínűségszámítás 3 óra 

Statisztika 3 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt  4 óra 

 

  



Magyar nyelv és irodalom 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

9.ny osztály 2 72 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

Alapvető nyelvtani, helyesírási ismeretek 15 óra 

Szövegértés, szövegértelmezés irodalmi és nem irodalmi művek alapján 15 óra 

Retorikai ismeretek 18 óra 

Regionális kultúra 8 óra 

Az irodalom határterületei 10 óra 

Ismétlés, gyakorlás, számonkérés 6 óra 

 

  



Testnevelés és sport 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

9.ny osztály 5 180 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

180 óra 

Sportjátékok 35 óra 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 26L/18F óra 

Atlétika jellegű feladatok 28 óra 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 10 óra 

Önvédelem és küzdősportok 4L/12F óra 

Úszás és úszó jellegű feladatok 18 óra 

Egészségkultúra – prevenció 23 óra 

Tánc 36 óra 

 

 

NAT témakör Sportjátékok 35 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 

Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 

Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és 

szabályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 

A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros 

szinten történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az 

ellenfél tisztelete szempontjából is. 
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Legalább két labdajáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési játékok 

A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), vágták, 

irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott 

lábbal – gyakorlási hatékonyságának, játékban való eredményes használatának 

továbbfejlesztése. 

Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 

A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harcban, cselek labdával 

és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel a labda megszerzéséhez. 

Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés összetettebb játékai: 

a labda fogadása, kezelése fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, a labda 

továbbítása gyorsabban, lendületesebb, változó magasságokban, futás közben, labdavezetés, 

haladás a labdával gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 

Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, kidobós, fogójátékok 

labdával, labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, szabadon 

alkalmazott technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mellett is. 

A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret stb.). 

Bonyolultabb - kooperatív, kreatív - testnevelési és sportjátékok (pl. játékszabályok 

dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, fordított eredményszámítás). 

A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az életszerepekre felkészítő 

és inklúzióra érzékenyítő játékok. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 

A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre való felkészítés. A 

modell minimális tartalma: sportjáték-specifikus futó-ugrómozgások, labda nélküli és labdás 

gyakorlatok az ízületek átmozgatására, labdavezetések variációi helyben és haladással, 

páros, mikro csoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és 

labdával, az adott labdajáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai. 

A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, tökéletesítése, 

alkalmazása új variációkban, szituációkban. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban csökkenő hibaszázalékkal végrehajtott 

technikai elemek. 

Taktikai elemek 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes anyagának beépítése 

az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás gyakorlatokkal. 

Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 

Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban. 

A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, büntetődobás utáni 

támadás és védekezés). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, magasabban és 

távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 

Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának követése. Térnyerésre törekvés 

indulócselekkel mindkét irányba. A kapus mozgástechnikája. 
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Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő játékos esetén. Labdakezelési 

gyakorlatok 234-es csoportokban, 12 kézzel.  Átadások talajról és felugrásból cselezés 

után. Indulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása mindkét oldalra. Kapura 

lövések bevetődésből is. 

Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel 

Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadás befejezések lerohanásból rendezetlen 

védelem elleni játékból. Szélsőbefutások. Beállós játék. A test-test elleni játék a támadásban. 

Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. Ütközés talajon és levegőben. 

4:2 elleni védekezési rendszer. A test-test elleni játék a védelemben.  

Labdarúgás- Fiúknak 

Technikai elemek fokozódó kitartással, variációban, lendületben, magasságban, 

távolságban, csökkenő hibaszázalékkal 

A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések mozgás közben és 

irányváltoztatással, átadások különböző mértani alakzatokban. Rövid és hosszú 

labdaátadások talajon vagy levegőben. Átadások, átvételek mélységi, szélességi 

játékhelyzetek kialakításával. 

Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések technikái levegőből, társnak 

vagy kapura. 

Taktikai elemek a variációk növelésével és végrehajtási minőség emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben, szélességben, folyamatos 

helycserékkel.  

Kooperativitás és versengés a labdajátékokban, a szabályok – játékszabályok begyakorlása – 

játékvezetési gyakorlat. 

Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok alkalmazása, betartatása 

növekvő tudatossággal és önállósággal az osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a játékszituáció megállítása, 

elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója érdekében.  

Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.  

Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a diákolimpiáknak megfelelő 

versenyszerű körülmények és a helyi szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és 

minőségű játéklehetőség biztosítása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 

A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika, emberelőnyös-emberhátrányos 

játékszituációk) felhasználása a taktikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés 

során. 

Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében. 

Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkontroll. A siker egyéni 

és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevékenység természete velejárója.  

Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az ötletek kulturált 

megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

Fogalmak 
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési 

stratégia, megegyezésen alapuló játék. 
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óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása. 

Az aerobik kargyakorlatokat és lépésgyakorlatok, alaplépések, 

haladások összehangolása a zenével. 

A kötél biztonságos mozgatása. 

A szabályok érthető megfogalmazása. 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli 

segítségadás. Sportágak versenyrendszeréről alapismeretek. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális 

énkép további alakítása. 

A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén 

a tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 

Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség, 

kreativitás fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, 

mozgásrendszerén belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, megtartott testmozgás további javítása. 

A test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált 

mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb 

koreográfiák, művészeti előadások tudatosabbá tétele. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai 

élvonaláról, ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése. 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok  

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a ritmusban, a tempóban 

történő változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

816 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, kiemelten a mély hát- és 

hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának optimális és precíz működése által. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó, erősítő, 

ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a 

gyakorlatok kiválasztásában, növekvő önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem változtatásával, a 

kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, 

medicinlabda – alkalmazásával. A dinamikus és statikus erőkifejtés megkülönböztetése. 

A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciáltan, egyénre szabottan, 

állandó gyakorlási jelleggel. Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás 

leküzdésével. Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az 

elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának fejlesztése. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a 

statikus helyzetek időtartamának és bonyolultságának növelése. Az esztétikus mozgások 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

előadásmódja segítésére a testtartást biztosító kondicionális és koordinációs képességfejlesztő 

eljárások gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. osztályban elért egyéni szint 

szerinti fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

Torna – iskolai sporttorna 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító 

és mozgástanuló jelleggel. Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren, a 

korábbi követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag tanulása, gyakorlása 

egységesen és differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna,  

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, 

mérlegállások, spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző irányokba, tarkóbillenés, 

fejenátfordulás, cigánykerék, vetődések, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, 

felállások, egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és 

harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése - differenciáltan. Az egyéni 

optimum, az önálló bővítés lehetőségének megjelenítése az elemkapcsolatokban, 

gyakorlatokban. 

A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával történik az ellenőrzések 

során. 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: egységesen az 

alapformában, differenciáltan a variációkban és az elemek mennyiségében és nehézségi 

fokában, egyénre szabott segítségadással társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló 

tervezéssel és gyakorlással. 

Szertorna fiúk számára 

Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függőmérleg, hajlított 

támasz, nyújtott támasz, alaplendület, lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás 

előre, homorított leugrás, leterpesztés hátra. 

Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, mérlegek, 

guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés 

fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás-

cserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás. 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végérea és testalkata figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak 

továbbfejlesztése, az első és második ív növelése. 

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfencek, guggoló átugrások, 

terpeszátugrások, lebegőtámasz. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor megtanulása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése növekvő tanulói 

önállósággal. A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a 

mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia és szemlélet – gyakorlása, 

az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése. 
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Ritmikus gimnasztika lányok számára 

Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken nehézségben túlmutató követelmény 

mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját 

segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító 

és mozgástanuló jelleggel (testtartás, tágasság, forgásbiztonság stb.). A ritmusérzék 

fejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. 

Szabadgyakorlatok  

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új, összetett formák 

gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és kilépő állások, támadó- és 

védőállások, lebegő- és mérlegállások, nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, 

térdelőmérlegek, fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások és mozgások (lebegtetések, 

ejtések, fordítások, hullámok), statikus és dinamikus törzsmozgások és lábmozgások. 

Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: Testsúlyáthelyezések, 

járások, futások, szökdelések, ugrások (öt alapforma megkülönböztetése), 

egyensúlyhelyzetek, forgások, hullámok. 

Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz. 

Aerobik lányok számára, a helyi tantervben szabályozott nehézséggel. 

A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, ruganyosság és 

ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és rávezető gyakorlatok. 

Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: testtartás, mozdulatok 

precíz végrehajtása, szinkron a zenével és egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések 

összetett kombinációi 4–8 ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok. 

Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (2030 mp folyamatosan). 

Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése önállóságra törekedve, a 

szükséges minimálisan követelt elemek felhasználásával, bővítésével. 

Aerobik bemutatók az osztályon belül. 

Táncos mozgásformák 

Csoportos táncformák 

Egyéb tornajellegű mozgásformák: 

A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek alkalmazása más – az 

helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rögzített – mozgásrendszerekben. Gúlatorna, 

eszközös táncok 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló használata a 

tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel kapcsolatos félelmek, 

szorongások, frusztrációk megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos 

felvállalása. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának ismerete. A saját és társ 

testi épsége iránti felelősségvállalás. 

A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezőinek szétválasztása 

(értékfelismerés, önértékelés). 

Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a magyar élsportolók 

eredményeinek ismerete. 
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Fogalmak Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó. RG-motívum, táncmotívum,. 

 

 

NAT témakör Atlétika jellegű feladatok 28 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt 

kar- és lábmunkája. 

A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 

Váltás alsó botátadással. 

Távolugrás guggoló technikája. 

Kislabdahajítás beszökkenéssel. 

Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai 

törvényszerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. 

Jártasság kialakítása az egyes szakági technikákban.  

Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 

teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni 

teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés. 

Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más 

sportágakban történő alkalmazhatóság érdekében is.  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai  

Az 5-8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és tudatosabban. 

Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség 

fejlesztése, a kitartó futás távjának további növelésével, az önismeretre, a korábbi 

tapasztalatokra épített, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. Akadályok felett 543 

lépéses ritmusfutások könnyített magasságon és távolságon. Tartós és résztávos állóképesség-

fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és hosszú sprintszámokban. 

A váltófutás botátadási technikáinak a váltótávolság kialakításának (segédjelek 

alkalmazásával), és a váltás szabályainak gyakorlása. A gátfutás lendítő és elrugaszkodó 

lábmozgásának ismerete. A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótechnika 

megkülönböztetése. 

A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás sebességének kialakítása az 

önálló gyakorlás elősegítése érdekében. 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és váltóversenyek gyors-, akadály- 

és váltófutással. Egyéb testnevelési játékok futófeladatokkal. 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 
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az 5-8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, nagyobb 

kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat 

felugrás. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának összehangolása. A lépő 

távolugró technika végrehajtása, aktív leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái nagyobb 

elugró terület kijelölése mellett. 

Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses íven történő nekifutás, 

s az egyéni nekifutó távolság kimérése és rögzítése.  Az egyéni magasugró technikák 

megismerése, mozgástapasztalat szerzése növekvő teljesítményre törekvés nélkül. 

Játékok és versenyek 

Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Magasugróversenyek egyéni nekifutással. 

(érintő ugrások) Egyéni, sor- és váltóversenyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb 

testnevelési játékok ugrásokkal és szökdelésekkel. 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két kézzel, különböző 

kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés kézisúlyzókkal, súlyzókkal.  

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal  

Hajítás nekifutással, ötlépéses dobóritmusban.  A lekészítés technikájának és az impulzus 

lépés, beszökkenés szerepének ismerete. 

A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból súlygolyóval vagy medicinlabdával. 

Az egy- és kétkezes vetések technikái. 

 Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. szerepük a jobb eredmény 

elérésében. 

Játékok és versenyek 

Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel versenyek helyből és 

lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. Célbadobó versenyek. 

Dobóiskolai versengések. 

Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, dobások végzése és a 

versenyek előtt. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete. 

A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás szabályszerűségeinek, a 

repülőrajt előnyeinek ismerete. 

A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre gyakorolt hatásának ismerete. 

Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 

A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál. 

Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének ismerete. 

Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében. A dobások főbb 

versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági rendjének ismerete. 

A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete. 

Fogalmak 
Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia; 

irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális 
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sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat, 

hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus. 

 

 

NAT témakör Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. 

Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások. 

A természetben űzhető sportok alapszabályai.  

A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű 

ismerete.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott 

sportági mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.  

Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.  

A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan 

szabadtéren tartott foglalkozásokkal.  

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, 

elköteleződés kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen 

foglalkozások által.  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági mozgás 

mozgásműveltségének fejlesztése.  

Az egyén által előnyben részesített, élethossziglan űzhető sportok alternatíváinak bővítése. 

korcsolya, asztalitenisz, tollaslabdázás, hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; 

labdás játékok különféle labdákkal; terepen való mozgások 

Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított asztalon is gyakorolható) 

Előkészítő gyakorlatok: a játékoknál felsorolt játékos gyakorlatok. 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú adogatás; tenyeres 

kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák kontraütés; fonák, tenyeres, fonák nyesett adogatás; 

tenyeres nyesett adogatás; alapszervák. 

Korcsolyázás Siklások: egy lábon kapaszkodással, majd önállóan; váltott lábbal, ellökéssel; 

guggolásokkal. 

A korcsolyázás technikai alapjai: elrugaszkodás, pihenés, támaszhelyzet. Rajtolás.  

Előrekorcsolyázás egyéni és páros gyakorlatokban: a jégpálya hosszában, keresztben, körben; 

szlalom korcsolyázás; jobb és bal lábon siklással; egymás tolásával. Előrekorcsolyázás, az 

optimális sebesség után váltott lábon siklások. Váltott lábon siklások, a lengő láb előre és 

hátra lendítésével. Előrekorcsolyázó gyakorlatok csoportokban.  

Hátrakorcsolyázás: lépegetéssel hátrafelé; állásban, guggolásban; folyamatosan. Ívben 

korcsolyázás: tárgyak, társak megkerülése lendületes korcsolyázással. Koszorúzás előre: 

szlalom korcsolyázás tárgyak, társak között; koszorúzás nyolcas alakzatban; koszorúzás 
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kijelölt kör kerületén. Megállás. Hátrakorcsolyázás egyenes vonalon és körben. Íves 

korcsolyázás tárgyhoz közeli kanyarodással - versenyszerűen is. Koszorúzás hátra. Fordulatok 

jobbra, balra. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

A korcsolyázás alaptechnikai elmeinek gyakorlásával az alapállóképesség, a lokomotoros 

gyorsaság, az alsó végtag erejének, valamint a koordinációs képességek közül kiemelten az 

egyensúlyozó képesség fejlesztése.  

Az asztalitenisz játékhoz szükséges koordinációs képességek fejlesztése játékos 

gyakorlatokkal, illetve az alapütések technikájának gyakorlásával. A láb és a kar 

gyorserejének fejlesztése, különös 

tekintettel az asztalitenisz sportág igényeire.  

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gyakorlatokkal, a természeti 

erők felhasználásával a szervezet alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a 

fejlesztése. A természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás - laza tanári kontrollal. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, túra jellegű 

terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások megismerése. Az adott 

sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, 

élményszerű gyakorlása. 

Játékok, versengések  

Korcsolyázás: Játékos rajtolási és megállási gyakorlatok: rajtolás, megállás meghatározott 

vonal előtt és mögött. Ívben korcsolyázás tárgyak, társak megkerülésével. siklóversenyek, 

korcsolyaversenyek 30 és 60 méteren, időmérésre. Íves korcsolyázás tárgyhoz közeli 

kanyarodással, versenyszerűen. 

Asztalitenisz: Labdapattogtatás az ütő tenyeres, illetve fonák oldalán különböző 

testhelyzetben, állóhelyben és járás közben - ügyesebb és ügyetlenebb kézzel. Ütögetés a 

falra, illetve párokban - ügyetlenebb kézzel is. Játékos ütögetés, pattogtatás, egyensúlyozás 

állomásokon, mindkét kéz igénybevételével. Ütögetés az ütő tenyeres és fonák oldalát 

váltogatva. Szervák célba - versenyszerűen. Rövidített, illetve szabályos játszmák. 

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, fizikai aktivitásban. A fair 

play szellemének és a személyes biztonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos 

tevékenységben. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, formális és informális kertek 

között űzhető új testedzési formák megismerése, jártasság szintű elsajátítása. A szervezet 

edzettségének, ellenálló- és alkalmazkodó képességének fokozása a természeti és környezeti 

hatásokkal. Az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásanyag bővítése, a környezettudatos 

magatartás formálása. Az új sportági mozgásformák megismerésével a motoros 

cselekvésbiztonság növelése, technikailag helyes elsajátításukkal a balesetek megelőzése. A 

technikai gyakorlatok káros kivitelezése következményeinek tudatosításával prevenciós 

ismeretek átadása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős döntésekhez szükséges 

képességek fejlesztése. 

Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek során. 
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Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az élet más területén, a saját és 

a környezet javára történő fordítására. 

Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori tapasztalatok átadása. 

Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív alkalmazása. 

Fogalmak 
Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, 

környezettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék, 

bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály. 

 

 

NAT témakör Önvédelem és küzdősportok 4L/12F 

óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, 

küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak, 

játékok tudatos alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak 

tiszteletére és a szabályok elfogadására szoktatás. 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos testalkatú 

tanulókkal végeztetjük. 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 

Az 5-8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, továbbfejlesztésük. Azon testi és 

pszichés képességek megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb 

gyakorlatok végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gyakorlatok, esések-

zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 

Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és változó körülmények között. 

A gyakorlatok tanulása saját képességek figyelembevétele mellett történik. 

Grundbirkózás fiúk számára 

A 7-8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzások, emelések, 

szabadulások gyakorlása, cselekvés biztos végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, 

megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögé kerülések, kiemelések állásból, 

térdelésből, földharcban. 

Dzsúdó fiúk számára 
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Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi fogások a 7-8. osztályban 

felsoroltak szerint. A technikák alkalmazása új variációkban, fokozódó erőkifejtéssel és 

bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel. A tanult variációk mellett – a szabályok adta 

kereteken belül – önálló megoldások, kreatív alkalmazások támogatása a küzdelmek során, az 

állásharcban, földharcban. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus bemelegítő mozgások 

ismerete. 

Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot, súlyzó, gumikötél, 

medicinlabda). 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák konstruktív megoldása, és az 

ellentmondásos helyzetek szabálytudatos kezelése. 

A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessége. 

A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett. 

Fogalmak 
Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, 

önismeret, tisztelet, tus, ippon. 

 

 

NAT témakör Úszás és úszó jellegű feladatok 18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 m mellúszás, 

150 m hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, fordulóval. 

A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés. 

Vízből mentés passzív társsal kis távolságon. 

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő 

viselkedési szabályai ismerete, betartása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotónia 

tűrés erősítése, a vízben történő tájékozódás javítása. 

Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, 

a pihenés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben. 

A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá 

tétele a bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is. 

Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása. 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben. 

Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó kiinduló helyzetből. 

Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és csoportosban. Ugrások társ(ak) 

segítségével. 

Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető, nagy vízbiztonságot 

igénylő játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés). 
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Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika részleges (pl. csak lábmunka) 

vagy teljes alkalmazásával. 

Képességfejlesztés 

Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel és 

eszköz nélkül. 

Fittség növelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző eszközök segítségével (aquafitness). 

Magasabb szintű kondicionális képzés – az 1–8. osztályban begyakorolt úszómozgás terhelést 

növelő eszközökkel. 

Az úszás technikája 

Gyakorlás három úszásnemben, a technika csiszolása a gazdaságosabb erőközlés érdekében. 

Az úszás távjának növelése, a haladás és pihenő arányának javítása, az úszás adta monotónia 

tűrése. Úszások 80010001200 m-en választott technikával. 

A szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás) és az úszás összekötése optimális 

sebességmegtartással. Az úszásnemnek megfelelő és szabályos fordulók (bukó, átcsapós) és a 

célba érés elsajátítása. 

Úszóversenyek 

Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok. 

Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül). 

Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem 

Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel. 

Relaxációs gyakorlatok vízben (lebegés stb.). 

Tájékozódás a vízben Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról. 

Tárgyak „vonszolása”, húzása a vízben. 

Mentőugrások elsajátítása. 

Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása eredményeképp a pozitív fizikai, 

szellemi és érzelmi hatás lehetőségeinek, cselekvései motívumának széles körű ismerete. 

Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége (önismeret, önfejlesztés) – 

élethossziglan fenntartható attitűd tudatosulása. 

Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az élethossziglan fenntartható rutin 

megértése. 

A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak, pontos menetének ismerete. 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló használata, a hibajavítás 

megértése. 

A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos félelmek megfogalmazása, 

átélése és leküzdése. 

Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek 

figyelembe vételével – asszertív, aktív részvétel. 

Fogalmak 
Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, átcsapós 

forduló, mentőugrás. 

 

 



NAT témakör Egészségkultúra – prevenció 23 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Légző, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctorna-

gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok. 

Az autogén tréning és a progresszív relaxáció felismerése. 

Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.  

A prevenció tágabb értelmezése. 

A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, 

szerepe. 

Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség 

elkerülése. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, 

anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 

Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az 

egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések 

rugalmasan bővíthető információs készletének rendszerezése. 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, lendítések stb.). 

Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

Edzés, terhelés 

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték mellett, és a pulzus idősoros 

mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték stb.).  

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhelésre. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 

A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 

Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, megőrzése 

érdekében – egyszerű edzéstervek a gyengeségek felszámolására. 

Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, megőrzése 

érdekében. 

Köredzés változatos mintákkal, 46 feladattal. 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása. 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – összehasonlító 

idősoros adatrögzítés. 

Stressz oldó és relaxációs gyakorlatok: 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló fenntartására. 

A technikák használata a saját tanulási technikáinak tökéletesítésében. 

A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása. 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag: a 

biomechanikailag helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a 

társak kontrollja, hibajavítása mellett. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok megfogalmazása, 

felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 

A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és sportmozgásokban. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete. 

Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélésére, a kudarc 

elfogadására és az azzal való megküzdés a teljesítmény részeként értelmezése. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, kommunikációja, mint a 

műveltségterületi kommunikáció része. 

A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai felismerése, és a sport általi oldás 

elfogadása. 

Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

Fogalmak 
Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás, 

ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, 

megküzdési stratégia, gerincvédelem. 

 

 

A fejlesztés elvárt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Sportjátékok 

A helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok 

ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás. 

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló 

továbbfejlesztése. Játék lényeges versenyszabályokkal. 

A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a 

játékszerepnek megfelelő megválasztása. 

A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a 

csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen 

képességű társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, 

megválasztásában. 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás 

mennyiségének, minőségének oksági viszonyai megértése és 

érvényesítése a gyakorlatban. 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Esztétikus és harmonikus előadásmód. 

Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat, 

táncmotívumfüzér összeállítása. 



Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, 

versenyszituációk, versenyszabályok ismerete. 

A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók 

sikereiről elemi tájékozottság. 

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes 

becslésére, illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos 

végrehajtása. Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, 

ugró-, dobóteljesítmény. 

A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás 

gyakorlásában. 

A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák 

teljesítményének javulása az atlétikai képességek fejlődésének 

hatására. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható 

cselekvésbiztonságú végrehajtása. 

A sebesség, gyorsulás és a tempóváltások uralása guruláskor, 

csúszáskor, gördüléskor. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek 

tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról. 

Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és 

balesetvédelmi alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a 

gyakorlatban. 

Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös 

szabályok, biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos 

rituálé betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív 

magatartásformák feletti uralom. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete, 

eredményes önvédelem, és szabadulás a fogásból. 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos 

fordulóval úszás. 

Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén. 

Egy választott úszásnemhez tartozó 5 szárazföldi képességfejlesztő 

gyakorlat bemutatása. 

Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete. 

Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban. 

Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás 

a vízbe és vízben. 

Passzív társ vonszolása kisebb távon (45 m) és a vízből mentés 

veszélyeinek, pontos menetének felsorolása. 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány 

jellemző deformitás kockázatának értelmezése, a megőrzés néhány 

gyakorlatának ismerete és felelős alkalmazása.  



A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 

védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete. 

A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi 

paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel 

kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-

edzettség érdekében. 

A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, 

testtömeg ismeretében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 

szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a 

feszültségszabályozásban. 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

36 óra 

Táncgyakorlat 25 óra 

Tánctörténeti ismeretek 4 óra 

Tánc a kulturális és a hétköznapi életben 3 óra 

Tréning folyamatos 

Improvizációs készség fejlesztése folyamatos 

Koreográfia megtanulása és bemutatása folyamatos 

Gyűjtőmunka a tanult táncokkal kapcsolatban 2 óra 

Táncos rendezvény szervezése az iskolában 2 óra 

 

 

NAT témakör Táncgyakorlat 25 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az 1–8. évfolyamon kialakult táncos készségek, ritmus- és térérzékelés. 



A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A megszerzett tánctudás alkotó, kreatív, improvizatív felhasználása.  

A közösségi mozgás és táncolás élményének megélése, a társas 

kapcsolatok fejlesztése. Társas táncok. 

A jó tartás, magabiztos kiállás, helyes önértékelés fejlesztése. 

A zenével való együttmozgás örömének megélése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A folyamatos, de lehetőleg új szempontokat hozó ismétlések által a táncos képességek és 

ismeretek elmélyítése és pontosítása. A tanári irányítás és folytonos javítás mellett nagyobb 

formai egységek, különböző táncok, mozgások végzése. /Standard és Latin táncok/ 

Fogalmak 
Táncrend, táncciklus. Táncok csoportosítása. 

Standard és Latin táncok 

 

 

NAT témakör Tánctörténeti ismeretek 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Közvetlen tapasztalat és gyakorlat segítségével történő ismeretszerzés a 

tánctörténet területéről. a táncok történelmi korban való elhelyezése, 

eredetük. Standard és Latin táncok táncelméleti ismeretei. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Közvetlenül a tanult táncok gyakorlásához kapcsolódva ismeretszerzés az adott táncok 

tánctörténeti hátteréről (beszélgetés, vetítés, gyűjtőmunka). 

A tánctörténeti ismeretek tágabb történelmi, művelődés-, művészet-, irodalom-, dráma- és 

zenetörténeti összefüggésekben történő elhelyezése. 

Fogalmak Tánctörténet. táncelmélet. 

 



NAT témakör Tánc a kulturális és a hétköznapi életben 3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tánc kulturális életben betöltött szerepének ismerete és 

megtapasztalása. A hétköznapi életben való alkalmazásuk illem-etikett 

és protokoll szabályok alkalmazásával. 

Különböző stílusú táncok megismerése a hozzájuk kapcsolódó 

illemszabályokkal. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Táncelőadás, táncszínházi előadás, opera vagy balettelőadás közös megtekintése, értékelése, 

megbeszélése. 

Néhány társulat, táncelőadásoknak otthont adó intézmény ismerete. 

Közösségi részvétel táncos rendezvényen. 

Egy-egy tánccal kapcsolatos televízió műsor, film közös értékelése, megbeszélése. 

Egy-egy, a tánccal kapcsolatos világháló-tartalom közös értékelése, megbeszélése. 

Szituációs gyakorlatok, improvizálás/helyzetgyakorlatok/, és értékelésük. 

Drámajátékok alkalmazása. 

Fogalmak 
Műsor, előadás, társulat, koreográfia, koreográfus, rendező, kritika, IKT-

eszköz, drámajáték. 

 

 

NAT témakör Tréning folyamatos 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az erőnlét és állóképesség növelése. A Standard és Latin táncok 

alaplépéseinek megtanulása koreográfiák gyakorlása, elsajátítása. 

 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A gyakorolt táncok elemeiből a tanár által felépített, ritmikus, zenés mozgásgyakorlatok 

segítségével az erőnlét és állóképesség növelése. 

Fogalmak Mozgásgyakorlat, erőnlét, állóképesség. 

 

 

NAT témakör Improvizációs készség fejlesztése folyamatos 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az eddig megismert és megtanult táncok letáncolása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az önálló, szabad, alkotó mozgás élményének megtapasztalása, a 

kreativitás fejlesztése. Mozgáskultúra fejlesztése. Táncos 

alapkészségek kialakítása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A már megismert táncok folyamatainak önálló, kreatív, párral és/vagy társakkal 

együttműködve történő felépítése összhangban a kapott kísérőzenével. 

Kísérletezés nagyobb formai egységeket átfogó, összetett koreográfiák elsajátítása. 

Fogalmak Koreográfiai elemek, mozgásformák és konfigurációk. 

 

 

NAT témakör Koreográfia megtanulása és bemutatása folyamatos 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A szükséges táncstílus ismerete, a korábbi improvizációs és 

térgyakorlatok.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A közös munka eredményének, sikerének megélése, a fokozott 

koncentráció és kooperáció elérése, a művészi kifejezőképesség 

továbbfejlesztése. 

 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A koreográfia megtanulása és bemutatása nem öncél, hanem a művészeti nevelés, 

képességfejlesztés egyik eszköze. 

A koreográfia az osztály/csoport képességeihez igazodik, a bemutatás (társaknak, szülőknek, 

vendégeknek) sikerélményt jelent a tanuló számára. 

Részvétel az előkészületekben.  

Koreográfia összeállítása, megtanulása, bemutatása. (Az előadott koreográfia lehet más 

művészeti ágakat felvonultató műsor vagy táncos-zenés színpadi mű része. A felkészülésnél 

ekkor kiemelt szempont a tantárgyköziség, a különböző művészeti ágak egységének 

megtapasztalása.) 

Fogalmak 
Koreográfia, koreográfus, rendező, szerep, szereposztás, csoport, 

szólamok, szólista, kar, próba, főpróba, színpadbejárás. 

 

 

NAT témakör Gyűjtőmunka a tanult táncokkal kapcsolatban 2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanult táncokkal, a hozzájuk kapcsolódó zenével, hagyományokkal 

kapcsolatos alapfogalmak, tánctörténeti alapismeretek, az IKT-

eszközök megfelelő használata. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az önálló, alkotó és rendszerező munka örömének megélése, a 

médiatudatosság fejlesztése, tánctörténeti ismeretek bővítése saját 

tapasztalatok és kutatás által. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Önálló vagy csoportos anyagok keresése/film/ és rendszerezett gyűjtése (szöveg, fénykép, 

mozgókép, zene) a tanult táncokkal, azok történetével, kulturális hátterével, kísérőzenéjével. 

Fogalmak Filmelemzés táncok, stílusok, táncfajták, technikák. 

 

 



NAT témakör Táncos rendezvény szervezése az iskolában 2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A közös szervezés, előkészítés, majd a közös mulatság örömének 

megtapasztalása, a közösség összetartozásának erősítése, a táncolás 

eredeti funkciójában való átélése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Társakkal együttműködve részvétel a táncos rendezvény megszervezésében, lebonyolításában 

(díszítés, berendezés, plakát/szórólap/meghívó készítése, büfé, ruhatár üzemeltetése). 

Részvétel a közös táncolásban. Fellépés, drámaelőadás, táncbetétekkel 

Fogalmak Rendezvény, tervezés, szervezés. 

 

 

A fejlesztés elvárt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes harmonikus, ritmikailag és plasztikailag pontos 

mozgásra, képes felszabadultan, önállóan, az esetleges hibák 

ellenére is magabiztosan felépíteni táncfolyamatokat, nagyobb 

formai egységeket. 

Képes a tanult táncok történetének, kulturális jelentőségének, 

funkciójának tantárgyközi összefüggésekben való megragadására 

tevékenység és közvetlen tapasztalat segítségével. 

Közösségi élmények által részesévé válik a táncos kulturális 

életnek. 

A tanuló képes korának és képességeinek megfelelő koreográfia 

megtanulására és előadására. Képes átélni a közös felkészülés és az 

elért siker örömét. 

Képes önállóan vagy társaival közösen anyagot gyűjteni és rendezni 

a tanár által adott szempontok szerint. Tudatosítja az intézmények, a 

szakirodalom és a világháló adta lehetőségeket. 

Megfelelő irányítással, társaival együttműködve részt vesz iskolai 

táncház, táncos rendezvény előkészítésében és lebonyolításában, 

átéli a közös munka sikerének örömét. 

Elsajátítja, és alkalmazza illem és protokoll alapvető szabályait. 
 

 


