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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
9-12. évfolyam
Célok és feladatok
A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát
közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti a nemzeti nyelvi és kulturális identitást; a minőségi
megnyilatkozás iránti igényt, az etikai, erkölcsi ítélőképességet és elősegíti a jelen és a jövő egységesülő
világában más kultúrák megismerését. A tanításnak hiteles kérdések és válaszok megfogalmazásával kell
reagálnia a diákok mindennapi életvilágára. így például azzal is számolnia kell, hogy az elektronikus
információhordozók, a műholdas televíziózás, a videó kultúra térhódításának közegében működik. E
kihívás még előre nem látható erővel hat a könyv kulturális, információhordozó és szellemi
jelentőségére. Tudnia kell azt is, hogy az ifjúsági szubkultúrán belül a zenének és a mozgóképi
művészeteknek nagy szerepük van; de azt is figyelembe kell vennie, hogy a kulturális hátrány, a
szegénység és az élményhiány mint nyelvi deficit jelentkezik az iskolában, a nyelvi manipulációt és az
információ szabadságát egyaránt megtapasztalja az érintett korosztály.
Tantárgyaink feladata, hogy az iskola mindennapjaiban hatékony és meggyőző legyen egyrészt
mint a tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges önkifejezési, szövegértési, gondolkodási képességeket
fejlesztő tartalmak és tevékenységek rendszere, másrészt mint az érzelmi élet gazdagítása, a
személyiségfejlesztés, az értékátadás meghatározó terepe.
A magyar nyelv tantárgy feladata, hogy fejlessze a nyelvi megértés és kifejezés képességét,
tudatosítsa és rendszerezze a korábban megszerzett tudást a nyelv társas, társadalmi szerepéről, a nyelv
és gondolkodás viszonyáról, az anyanyelv jelenbeli és múltbeli változásairól. A középiskolát végzettektől
elvárt nyelvi kultúra magában foglalja a beszédértés, a beszéd, a szövegértés és a szövegalkotás
képességét és mindezek minőségi alkalmazását a szóbeli és írásbeli megnyilatkozások különféle
élethelyzeteiben. Az igényes és a kellő mértékben tudatos anyanyelvhasználat előmozdítja más élő
nyelvek tanulását.
Az irodalmi műveltség elsajátítása által a diákok mindenfajta szövegnek pontosabb értőivé válhatnak;
megismerhetnek olyan élethelyzeteket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, megoldási mintákat,
magatartásformákat, értékeket, eszméket és gondolatokat, amelyek a saját életükben is érvényesíthetők.
Együtt érzővé válhatnak más magatartások, életformák, szociális helyzetek, meggyőződések iránt.
Megismerhetik a nyelv kifejező lehetőségeit, ezáltal az anyanyelv szépségének átélt élményével
gazdagodhatnak. Megszerezhetik azt a műveltségi anyagot, amely a magyar és az európai kultúra
hivatkozási alapja. Megismerhetnek más alternatívát a tömegkultúra mellett, modellt az igényes
önművelésre. Igényesebbé válhatnak abban, hogyan tegyenek fel kérdéseket, mennyire mélyen és
pontosan fogalmazzanak meg problémákat.
Tantárgyaink céljai és feladatai között - egy olyan világban, ahol a „szót értés" jelentősége
ugrásszerűen megnőtt a személyes kapcsolatokban, a munkavállalásban, az érvényesülésben kiemelten
szerepel, hogy az iskola esélyt nyújtson a diákoknak arra, hogy sikeressé váljanak további
tanulmányaikban és a munka világában. A demokráciában a politikai, közéleti, helyi önkormányzati és a
civil szféra egyaránt felelős döntéseket hozó polgárokat kíván, akik artikulálni és érvényesíteni tudják
érdekeiket és értékeiket, akik szellemileg-lelkileg felnőtt emberek. Tantárgyunk hatékonyan tud
hozzájárulni ehhez. Célunk továbbá, hogy a diákok a 21. század információs társadalmában is
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megőrizzék az anyanyelv és a személyes érintkezés, a személyes gondolat semmivel sem pótolható
értékét.

Fejlesztési követelmények
A kulturált nyelvi magatartásra való fölkészítés a középiskolai fokon is alapkövetelmény a magyar nyelvi és
irodalmi nevelésben. Az életkornak megfelelően fejlett kommunikáció miden beszédhelyzetben a
beszédpartnerekkel való együttműködés képességét jelenti, a másként vélekedők álláspontjának
felfogását, tiszteletét, a saját vélemény megvédését, illetve korrigálását, és feltételezi a kommunikációs
zavarok fölismerését és képességet feloldásukra, kritikus magatartást a téves ítéletek, a manipulációs
szándékok fölismerésében. A hatásos kommunikáció megkívánja a verbális eszközök, a szöveg- és
mondatfonetikai eszközök és a nem verbális kifejezőeszközök (testbeszéd) sikeres összehangolását, a
megfelelő stílust és magatartást a magán- és nyilvános kommunikáció ismeretlen helyzeteiben is. A
fejlesztés fontos területe a tömegkommunikációra vonatkozó tudásanyag bővítése: az általános
iskolában tanult műfajok körének kiterjesztése, az értő, kritikus befogadáson kívül önálló szövegalkotás
néhány publicisztikai műfajban.
A középiskola szintjének megfelelő szövegértés fejlesztésében követelmény az elemzési jártasság
színvonalának emelése a tanult leíró nyelvtani, szövegtani, jelentéstani ismeretekkel és az elemzés
kiterjesztése a szépirodalmi szövegek mellett a szakmai tudományos, publicisztikai, közéleti szövegek
feldolgozására, értelmezésére is. Ez a tevékenység magában foglalja a szövegek nyelvi-stilisztikai,
retorikai sajátságainak megnevezését, jelentésszerkezetük, gondolatmenetük feltárását, a szöveg szó
szerinti és mögöttes jelentésének értelmezését. A szövegértésnek ki kell terjednie a szövegek közti
kapcsolatok vizsgálatára, az azonos problémák különböző megközelítéseinek, a különféle
műértelmezéseknek az összehasonlítására és a velük kapcsolatos önálló állásfoglalásra.
A szövegalkotás folyamatos fejlesztése a szabatos fogalmazás követelményén kívül a személyiséget
kifejező, egyéni stílus bátorítását is jelenti. A szövegértés és alkotás képessége ezen a fokon egyaránt
kiterjed az egyén magánéletének és a társas-társadalmi életének, a tájékoztató-ábrázoló, kifejező,
meggyőző, felhívó, kapcsolatteremtő és tartó kommunikációs funkciók szóbeli és írásbeli
megnyilatkozásaira. A korábban is gyakorolt közlésformák (elbeszélés, leírás, jellemzés) folyamatos
fejlesztésén túl kiemelkedően fontos, hogy kellő gyakorlatot szerezzenek a diákok érvelés technikájában
szóban és írásban egyaránt. Továbbra is fontos sokféle lehetőség biztosítása a kreatív szövegalkotó
tevékenységre, például személyes élmények, belső képek fölidézésére, a játékos szöveg átalakításra,
újságműfajok művelésére és hosszabb fölkészülést igénylő tanulmány, pályázat alkotására. A változatos
szövegelemző eljárások önálló használata biztosítja a művek gondolati, erkölcsi, esztétikai jellemzőinek
egyre teljesebb megértését, a fejlett kifejezőképesség pedig a következtetések szabatos, az egyéni
véleményt, élményt is kifejező bemutatását.
A tanulási képesség fejlesztésének fontos területe az interperszonális képességek alakítása, kitüntetetten
a kapcsolatteremtés és az együttműködés a társakkal, a szöveggel; a nyelvhasználat, a gondolkodás, a
viselkedés és érzelemkifejezés összefüggéseinek megértése. Feladata másrészt a kognitív képességek
tevékenységekben való alakítás: a történeti gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás, a logikai és
jelentésszintekre vonatkozó szövegelemzési eljárások, az indukció és dedukció, a következtetés, az
analízis és szintézis logikai eljárásaink alkalmazása.
Szorosan összefügg ezzel a rendszeres könyvtári munka, a különféle információhordozók
használata, annak a képességnek elsajátítása, hogy kellő problémaérzékenységgel, kreativitással és
önállósággal igazodjanak el az információk világában, értelmesen és értékteremtőén tudjanak élni az
önképzés szertágazó lehetőségeivel.
A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete középiskolai fokon alapkövetelményként jelenti a
grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási jelenségek önálló fölismerését,
fogalmi szintű meghatározásukat, a tanultak tudatos alkalmazását. Ezt kiegészíti nyelv és társadalom
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viszonyáról, illetve a nyelvi állandóság és változás folyamatáról szerzett tudás. Ezek az ismeretek
alapozzák meg a nyelvi normákhoz való tudatos alkalmazkodást, a nyelvhelyességi kérdések felelős
megítélését, az aktív nyelvművelésben való részvételt, a saját nyelvi teljesítmény tökéletesítését. Az
anyanyelvi műveltség fontos összetevője a tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, rokonságáról;
történetének főbb korszakairól; a magyar nyelv és a magyar művelődés elválaszthatatlan kapcsolatának
tudatosodása és élményi átélése. A tanulmányoknak ezen a fokán lehetőség nyílik az anyanyelvi
ismeretek tudatos felhasználására az idegen nyelvek tanulásában.
Az irodalom és az olvasó kapcsolatában változatlan követelmény annak magasabb szinten való
megértése, hogy milyen élményeket, érzelmeket, jelentéseket közvetít az irodalom az egyének és
közösség számára. Változatlanul igény az irodalomtanítás élményszerűsége, a kapcsolatteremtés a
tananyag és a tanulók személyes életproblémái között, az irodalmi élményeknek nemcsak tárgyszerű,
hanem kreatív, játékos feldolgozása is. Középiskolai fokon elvárható a művek tágabb kontextusban való
látása is, például egy-egy téma változatainak, más művészeti ágakban való adaptációinak
összehasonlítása. Annak vizsgálata, milyen hatása és olvasatai voltak a műnek a maga korában, mik az
érintkezési pontjai a kortársak műveivel, milyen a megítélése az utókorban. Hozzátartozik ehhez a
teljesebb irodalomtudáshoz a magyar irodalom néhány jelentős témájának, kapcsolódási pontjának
fölismerése eltérő világlátású, szemléletű művekben, például élet és halál, szűkebb és tágabb természeti
és társadalmi környezet, barátság, szerelem, nemzeti hagyományok, érzelmi-szellemi kötődések,
magyarság és európaiság témakörében.
Az irodalmi műveltség elsajátítása több összetevőből áll. Elsősorban képesség a művek jelentésének,
erkölcsi tartalmának, esztétikai elemeinek megértésére, megfogalmazására a tanult fogalmak
használatával szóban és írásban. E tudás része az irodalom folytonosságának és változó jellegének
fölismerése, tájékozottság a magyar irodalom történetében, a magyar és az európai irodalom néhány
kapcsolódási pontjában. De idetartozik az alapvető korstílusok és műfajok ismerete, néhány klasszikus
magyar író költő pályaképének, életútja fontosabb állomásainak, illetve mások írói, költői portréjának
önálló bemutatása. Az irodalmi tanulmányok fontos kiegészítője a folyamatos tájékozódás a nevezetes
emlékhelyekről, különösen a régió, a lakóhely irodalmi vonatkozásairól.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai érzékenység a felnőttkor küszöbére ért ember meghatározó
tulajdonsága. E téren a magyar nyelvi és irodalmi tanulmányokra jelentős szerep hárul a logikus
gondolkodás képességének növelésében és az önismeret, a kritikai érzék folyamatos fejlesztésében. Az
irodalmi művek feldolgozásában a véleményeknek teret adó megbeszélés növeli a fogékonyságot az
igazságra, a megértésre, az együttérzésre mint értékre, segítheti az erkölcsi és érzelmi konfliktusok
felfogását, ráhangolhat a pozitív érzelmekre, a derűre, a szépségre.
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TÁNC ÉS DRÁMA
Célok és feladatok
A tánc és dráma tantervi modul nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a
drámajáték eszköztárának és a különböző színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását a tanulók
tevékenységén keresztül. Ez természetesen nem az elméleti ismeretek figyelmen kívül hagyását jelenti;
mindössze arról van szó, hogy az elmélet a gyakorlati tevékenység eredményeképpen, az így szerzett
tapasztalatokból leszűrve jelenik meg.
A tánc és dráma tevékenységközpontú. A tevékenységet követő elemző beszélgetések a fogalmi
ismeretek bővítésével járnak, de nem valósulhatnak meg anélkül, hogy a tanulók megszerzett tudásukat,
alakulóban lévő véleményüket, felvetődő kérdéseiket cselekvésbe ne emelnék. Az egyes drámai és színházi
konvenciók megismerése és használata ezért tanár és tanuló számára egyaránt azzal a haszonnal is jár, hogy a
nehezen megfogalmazható (vagy épp formálódó) gondolatok és érzelmek kifejezésére, illetve a meglévő
ismeretek gyakorlati ellenőrzésére teremt lehetőséget.
Ezt a tevékenységközpontú szemléletet tükrözi a tantervben követett szóhasználat is: gyakran szerepel
együtt a játék és a munka szó. Ezek együttes szerepeltetése reményeink szerint megerősíti azt a
törekvésünket, hogy bár a különböző területeken folyó művészeti tevékenységet szigorú szakmai
folyamatok vezérlik, az órákon való részvétel a tanulók számára minden esetben örömöt és szellemi
izgalmat jelentsen.
A tánc és dráma lehetőséget nyújt:
b) a tanulók képesség és adottság szerinti differenciált foglalkoztatására;
c) a drámajátékban, a táncban és a bábjátékban fellelhető öröm és szabadságélmény megtapasztalására;
d) a dráma, a tánc és a bábjáték mint művészi kommunikációs forma megtapasztalására;
e) valós emberi szituációk, illetve fiktív történések különböző színházi formákban való
megjelenítésére;
f) arra, hogy a tanulók a tanterv más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a drámában, a
táncban, a bábjátékban is alkalmazni tudják;
g) arra, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a
létrejött előadást bemutathassák;
h) minél több élő és felvett színházi, tánc- és mozgásszínházi, bábszínházi előadás – köztük társaik
által készített produkciók – megtekintésére.

Fejlesztési követelmények
Változatos dramatikus, táncos, bábos tevékenységformákban való részvétel; differenciált feladatokon
keresztül a dramatikus, illetve bábos technikák és konvenciók alkalmazása. A táncot felépítő technikai
elemek és formák elsajátítása és alkalmazása. A drámai formával, a bábjátékos technikákkal, a táncot
felépítő technikai elemekkel való improvizáció. A tanulók váljanak képessé saját eredményeik
felismerésére és tapasztalataik beépítésére művészeti tevékenységükbe, a különböző színházi formák
kulturális tradícióinak tanulmányozására, az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerésére. A
tanulók drámával és a különböző színházi formákkal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív
szókincsének bővítése.
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9. évfolyam
Magyar nyelv
Belépő tevékenységformák
Kulturált nyelvi magatartás
A kommunikáció tényezőiről és funkcióiról tanult ismeretek felhasználása a tömegkommunikációs műfajok értő és kritikus befogadásában. Tapasztalatok szerzése a manipulatív
szándék felismerésében; kritikus magatartás a téves ítéletekkel szemben. Kreatív gyakorlatok
tömeg- kommunikációs műfajok alkotására szóban és írásban, audiovizuális formában a szöveg, a
képanyag, a grafikai, tipográfiai eszközök megfelelő elrendezésével (diákújság vagy más
szerkesztése).Az irodalmi művekben, illetve az órai megbeszélésben jelentkező kommunikációs
zavaroknak, majd ezek okainak felismerése és feloldásukra törekvés. Az irodalmi művek
szereplőinek magatartásában érzékelhető manipulációs szándékok felismerése. A szereplők
testbeszédének (nem nyelvi kifejezőeszközeinek) értelmezése a színpad és a film világában.
Szövegértés
Szöveg átalakítás hangnem és szempontváltással, tömörítés megadott terjedelemben,
szövegfeldolgozás megadott kérdések, szempontok alapján. A szöveg makro- és mikro
szerkezetének, az egész és rész viszonyának vizsgálata szakmai-tudományos, publicisztikai és
szépirodalmi művekben. Az olvasott szépirodalmi szövegek szó szerinti és a kommunikációs
helyzetből, illetve a szöveg sajátos szervezettségéből adódó többletjelentéseinek tudatos
megkülönböztetése. Legalább egy mű elemző bemutatása során különböző műértelmezések
összevetése egymással és az értelmezett művel. Gyakorlatok a köznyelvitől elütő (például régies,
elliptikus, bonyolult mondatszerkezetű) szövegek megértésére.
Szövegalkotás
A kommunikációs helyzetnek (ki, kinek, milyen céllal, milyen formában) megfelelő szabatos
szövegalkotás: felépítés, tagoltság,kifejtettség, tartalmasság, koherencia, kifejezésmód, műfaj
figyelembevételével különféle témákban. A címzettnek, a témának, a beszédhelyzetnek megfelelő
szóbeli megnyilatkozás a személyes érintettség kifejezésével. Különböző nézőpontú értékelések
érveinek összevetése alapján önálló állásfoglalás különféle műfajokban, például glossza, recenzió,
könyvajánlás, kiselőadás. Kreatív gyakorlatok az „alkotótárs" helyzetéből, művek szereplőinek
jellemzése egy másik szereplő nézőpontjából, jelenetek előadása hangnemváltással, egy-egy
versszak írása kötött formában, befejezés-változatok alkotása, új nézőpontból történetátírás,
hiányzó szövegrészek beírása, szakaszok, illetve sorok rendjének újraalkotása. Szereplők - drámai
szituációhoz kötődő - feltételezhető gondolatainak megfogalmazása. Rendezői utasítás írása egyegy jelenethez: színpadkép, színpadi mozgás, díszlet jelmez.
Tanulási képesség
Gyakorlottság a jegyzet- és vázlatkészítésben írott szövegről, előadásról. Irodalmi és köznapi
témákban ismeretterjesztő, értekező szövegek feldolgozása, az adatok rendszerezése
önállóan vagy csoportmunkával. Az iskolában tanult anyag kibővítése önálló könyvtári kutatással,
különböző típusú dokumentumok (könyv, folyóirat, videó, multimédia, CD) kiválasztása,
értékelése és felhasználása megadott vagy választott témában.
A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete
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A nyelvi szintek szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak fogalmi szintű megnevezése, az
ismeretek önálló felhasználása elemzési és fogalmazási feladatokban. Szövegek mikro- és makro
szerkezetének feltárása: bekezdések, utalások, kapcsolatok, egyeztetések szerepének vizsgálata,
értékelése. Különféle tartalmú, publicisztikai, szakmai tudományos, közéleti, gyakorlati szövegek
önálló elemzése szerkezetük, témahálózatuk, jelentésrétegeik és szövegegységeik logikai
kapcsolatainak bemutatásával. A szórend, az aktuális tagolás és a jelentés összefüggésének
figyelembevétele. A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében készség az önálló hibajavításra,
önkontrollra. A helyesírás értelem tükröztető lehetőségeinek ismerete és felhasználása. A
szövegfonetikai eszközök szerepének fölismerése és igényes alkalmazásuk különféle szövegek
értelmezésében, felolvasásában, memoriterek előadásában.

Tánc és dráma
Különböző technikákat tartalmazó összetett improvizációk mozgásban, táncban. Epikus alapanyag
drámává szerkesztése a tanulói csoportok önálló munkájával. Drámai, színházi alkotások
szerkezetének felismerése, a szereplők szándékainak, tetteinek és kapcsolatainak elemzése. A
drámai konvenciók gyakorlati alkalmazása. Az újonnan megismert színházi műfajok és a színházi
stílusok felismerése, megkülönböztetése. A megismert fogalmi készlet alkalmazása a látott előadás
vagy improvizáció elemzésében. A maszk hagyományának, jellegének megfelelő maszkos játékok
létrehozása. Mozgásmotívumok átvétele és továbbfejlesztése. Mozgásmotívum-sorok kialakítása
önállóan, egyéni tervezés alapján.

Irodalom
Az irodalom és az olvasó kapcsolata
Az irodalom mint valóságmodell és teremtett világ. Néhány példa ismerete a jelentés és a hatás
történeti feltételezettségéről és változásairól, a befogadás és a jelentésadás történetiségéből.
Tapasztalatszerzés az európai és a magyar irodalom két nagy forrásának, a görög-római
antikvitásnak és a Bibliának utóéletéről, hatásáról, a közös hagyományban utalási rendszerként
való továbbéléséről. Bizonyos toposzok, archetípusok, vándormotívumok fölismerése, a tanult
művek motivikus kontextusban való elhelyezése (például évszakok, sziget, hegy, kert, tűz, utazás).
Irodalmi kifejezésformák
Epikai művekben az idő- és esemény szerkezet fölismerése; a cselekményszálak szétválasztása
több szálon futó cselekmény esetében; eseményszerkezet és szövegszerkezet (fabula és szüzsé)
viszonyának vizsgálata. A szerző, az elbeszélő és a szereplők megkülönböztetése, a nézőpontok
érzékelése, az elbeszélő nézőpont, a beszédhelyzet (látókör) azonosítása és funkciójának
értelmezése az olvasott művekben. Az előreutalások és késleltetések fölismerése, szerepük
megfogalmazása. A leírások funkciójának értelmezése, a jellemzés eszközeinek azonosítása. Lírai
művekben a költő életrajzi alakjának és a versben megszólaló "én"-nek megkülönböztetése. A
vers beszédhelyzetének, a megszólító és megszólított viszonyának bemutatása. A lírai kompozíció
néhány meghatározó elemének (például beszédhelyzet, időszerkezet, logikai szerkezet, refrén)
azonosítása. A lírai költemény hangnemének, műfajának, verstípusának megnevezése. A
versritmus és a rímelés jellegének és hangulati hatásának, valamint néhány alapvető versformának
ismerete; a szöveghangzás szerepének fölismerése a tanult művekben. A dráma műnemének,
sajátosságainak meghatározása; a cselekmény elemeinek és szerkezetének bemutatása;
szövegtípusok azonosítása a drámában. Idő-, tér- és cselekménykezelés fölismerése a tanult
drámákban; párhuzamos jelenetek, az epikai és drámai cselekményszervezés és az időkezelés
összevetése. A tragédia, a tragikus hős meghatározása, jellemzése. A drámai konfliktus, az akció és
dikció, az írott mű és az előadás viszonyának bemutatása. A dráma és a színház kapcsolatának,
kölcsönhatásának jellemzése az európai színház- és színjátszástörténet néhány nagy korszakában.
9

Irodalmi és művelődéstörténeti ismeretek alapján tájékozódás az irodalom kronológiájában és
földrajzában. Az olvasott művek elhelyezése a korban, néhány fontos részlet fölidézése az alkotók
életrajzából. Korokhoz kötődő témák, problémák meglátása a tanult irodalmi művekben és
értekező prózai alkotásokban. Egy-egy irodalmi mű fogadtatásának ismerete a saját korában
jelentősége az utókor szemében. Kapcsolatok fölismerése az európai irodalom kezdetei és
későbbi magyar irodalmi alkotások között. Kortársi kapcsolatok, az irodalom és más művészeti
ágak közti összefüggések fölfedezése a tárgyalt művekben.
Ítélőképesség,

erkölcsi és esztétikai érzékenység
Az irodalom önmegértést, önértelmezést elősegítő funkciójáról való tapasztalat felhasználása.
A művekben megjelenő emberi szerepek, csoportnormák és értékek fölismerése és azonosítása.
Az eltérő és egymással szembesülő igazságok, egyazon kérdésre adott különböző
magatartásválaszok jellemzése. Állásfoglalás írása a mű egy szereplőjének vagy egészének
értékrendjéről. Értelmezések tételmondatainak kiemelése, alátámasztása vagy cáfolata saját
érvekkel.
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Magyar nyelv
Éves óraszám: 37, heti 1 óra
TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK

Tömegkommunikáció
A kommunikációs folyamat
tényezőinek és funkcióinak áttekintése. Az
újságbeli, a rádiós és televíziós műfajok, információközvetítés műfajai,
ezek nyelvi kifejezési formáinak, hatáskeltő eszközeinek azonos és
különböző jellemvonásai.
5
A nyelvtani szintek

Hangtani ismeretek: magyar hangállomány, hangtörvények; alaktan:
Szóelemek, szótő, képző, jel, rag – kapcsolódásuk és változataik;
Szófajtan: a szófaj fogalma és a szófai rendszer; Mondattan: a mondatok osztályozása, a szintagmák, egyszerű és összetett mondat;
Jelentéstan: hangalak és jelentés viszonya a nyelvi szinteken.
15

A szöveg szerkezete és
Szintaktikai szintje,
A szöveg jelentése
grammatikája

A szöveg és a mondat. A szöveg felépítése, a szövegegységek.
A szövegösszefüggés grammatikai kapcsolóelemei. A logikai
hiány szerepe. A mondat szórendjének összefüggése a beágyazottsággal, aktuális tagolása. A szemantikai és pragmatikai szint, a
szöveg és a kommunikáció összefüggése. Szótári és lexikális jelentés.
Témahálózat, tételmondat, kulcsszavak. A szövegfonetikai eszközök
Szerepe a szöveg jelentésében. A szöveg központozása.
10

Helyesírás

A magyar helyesírás alapelvei.
5

Könyv- és
Könyvtárhasználat

Témafeldolgozás különböző – verbális és audiovizuális, digitális
információhordozók felhasználásával.
2

Fogalmak
A tömegkommunikáció tájékoztató, véleményformáló, ismeretterjesztő műfajai: cikk, glossza,
recenzió, kritika, kommentár, interjú, riport. Szöveg, szövegmondat, rendszermondat, szövegegységek:
bekezdés, tömb, szakasz; szövegkohézió (lineáris, globális); szövegkapcsoló elemek: kötőszó, névmás,
névelő, határozószó, előre- és visszautaló kapcsolatok, egyeztetés a szövegben; a hiány összetartó
szerepe; jelentésrétegek, témahálózat, tételmondat, kulcsszó; kötött és kommunikatív (szabad) szórend,
aktuális tagolás: ismert és újságoló rész (téma, réma); szövegfonetikai eszközök.
Központozás: gondolatjel, zárójel, kettőspont, pontosvessző, idézőjel szerepe. A helyesírás
alapelvei: a kiejtés, a szóelemzés, a hagyomány, az egyszerűsítés elve.
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Irodalom
Éves óraszám 111, heti 3 óra
TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK

Szerző - mű befogadó

Műelemzés és műértelmezés verses és prózai művek kreatív
feldolgozásával.
15

Mítosz és irodalom Az
antikvitás irodalma

Mitológiai történetek, magyar népköltészeti alkotások. Jellemző
részletek az Iliászból és az Odüsszeiából. A görög dráma: Szophoklész
egy drámája.
Antik témák, alakok továbbélése az irodalomban, filmen és a
képzőművészetben.
13

A Biblia és hatása az
irodalomra

Részletek az Ó- és Újszövetségből. Bibliai témák és műfajok
továbbélése a magyar irodalomban, képzőművészetekben, filmen (pl.
bibliai archetípusok, a kétszintes világkép megjelenései, az apokalipszis
motívuma, bibliai parafrázisok, adaptációk stb.)
10

A középkor irodalma

Legalább öt szemelvény tematikai és műfaji változatosságban az
európai és a magyar középkor irodalmából (himnuszok, legendák).
10

Alkotások az európai
és a magyar

Janus Pannonius és Balassi Bálint költői portréja. Egy-két szemelvény a
16.századi magyar irodalomból.
16

reneszánsz
irodalomból
Az európai színház
történetéből

Improvizáció

Shakespeare drámái, legalább egy mű feldolgozásával.
10

Improvizáció a tanár által megadott témára, a tanulók által közösen
kidolgozott történetváz alapján, a megismert drámai konvenciók
összefűzésével, a színházi stílusok elemeinek alkalmazásával.
5

Maszkos játék

Dramatikus alakoskodó játékokban, színházi munkában.
2

Színházi, dramaturgiai
alapfogalmak

A fókusz, kontraszt, szimbólum, drámaszerkezet fogalmának ismerete.
2

12

Drámai konvenciók
csoportosítása,
egymásra építése

Történetszerkesztés és –megjelenítés a különböző színházi és drámai
konvenciók alkalmazásával.

A színházi műfajok és
stílusok
tanulmányozása

A történeti műfajok és napjaink színházi műfajai.
Az egyes színházi stílusok jellemző jegyeinek felismerése.
Különböző színházi irányzatokhoz tartozó színházi előadások megtekintése,
megvitatása.
15
Egy adott szituáció megfogalmazása tartásképben, majd mozdulatsorral.
Improvizáció adott zene vagy téma alapján.
3

Mozgásmotívumok
kialakítása megadott
szituáció, zene vagy
téma
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Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak (a tanítás
eredményességének) vizsgálata.
A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a
diákoknak fejlődést kell elérniük.
A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:
- Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk (kifejező eszközök, műfajok, stílusok)
megjegyzése, megértése, fogalmak felismerése, alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása.
- Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, egyszerűbb szöveg megalkotása, átkódolás,
transzformációs képességek (kép-szöveg, szöveg-szöveg, szöveg-mozgás, mimika, testbeszéd,
élőbeszéd).
- Alkalmazás ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli kommunikációs
képességek kialakítása, lényegkiemelő képesség fejlesztése.
- Önálló véleményalkotás, értékelés helyzetekről, jelenségekről, személyekről, konfliktusokról.
A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók
teljesítményének osztályzattal történő értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli, írásbeli
értékelése alapján történhet:
- Különféle tevékenységi formákban mutatott aktivitás, a társakkal való együttműködés képessége.
- Szóbeli, írásbeli beszámoló egy-egy résztémából.
- Kiselőadás, írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a megadott szakirodalom, vagy
önálló gyűjtés alapján.
- Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása (képi, írásbeli, szóbeli).
- Szituációs játékokban (improvizációk, történetek, konfliktusok eljátszása), jelenetekben való
részvétel és az együttműködés írásbeli, szóbeli értékelése.
- Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése.

Fogalmak
Művelődéstörténeti korszak, korstílus, népköltészet, antikvitás,
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Középkor, humanizmus, reneszánsz, reformáció, barokk; mese, mítosz; testamentum,
evangélium, példázat, zsoltár; eposz, eposzi kellék, in medias res, legenda, novella, fikció, fiktív levél;
ciklus; drámai műnem, epilógus, prológus, monológ, dialógus, akció, dikció, késleltetés, katarzis, kardal,
hármas egység;
Allegorikus ábrázolás, alakzat, gondolatritmus, ütemhangsúlyos verselés, Balassi-strófa,
időmértékes verselés, drámai jambus; értelmezés, érték, értékelés.
Memoriter
Teljes művek és részletek szöveghű felidézése (legalább öt vers, egy-egy 20-25 soros prózarészlet és két
drámarészlet); az idézet célnak és szövegkörnyezetnek megfelelő alkalmazása szóban és írásban.
Szerzők és művek
Néhány mű a magyar népköltészetből, például Júlia szép leány; néhány, történet az antik mitológiából és
a Bibliából; jellemző részletek az Iliászból és az Odüsszeiából; Janus Pannonius két verse; Balassi Bálint:
Egy katonaének és még két vers; Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem - néhány részlet; egy-egy részlet
Pázmány Péter vagy Mikes Kelemen művéből; Szophoklész, Shakespeare egy drámája.
A továbbhaladás feltételei
Kellő tempójú, olvasható írás, a szöveg megértését biztosító olvasás, felolvasás. A kommunikációs
helyzetnek megfelelő nyelvhasználat, kulturált vitakészség, saját álláspont megvédése. A címzettnek a
témának, a beszédhelyzetnek megfelelő fogalmazás, a személyes érintettség kifejezésével. A
tömegkommunikáció gyakori műfajairól, eszközeikről és hatásukról szerzett alapvető ismeretek
birtokában véleményalkotás. Az irodalom és az olvasó kapcsolatában a sajátos kommunikációs viszony
fölismerése.
Jártasság szövegelemző eljárásokban: a tételmondat kiemelése, tömörítés megadott terjedelemben,
szövegfeldolgozás megadott kérdések alapján. A szöveg szerkezetének, témahálózatának fölismerése.
Az olvasott szépirodalmi szövegek szó szerinti és többletjelentésének megkülönböztetése. A
szövegfonetikai eszközök szerepének fölismerése a szövegek értelmezésében, figyelembevétele a
szövegalkotásban. Szabatos, világos fogalmazás: a kommunikációs helyzetnek megfelelő szövegfelépítés,
nyelvi megformálás, koherencia teremtés, tartalmasság. Kreatív szövegalkotás: a művek szereplőinek
jellemzése egy másik szereplő nézőpontjából, új nézőpontból való történetmondás.
A nyelvi szintek (hang, szó, mondat) szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak fogalmi
megnevezése, rendszerezése, valamint alkalmazásuk fogalmazási és elemzési feladatokban. A magyar
helyesírás alapelveinek ismerete, alapvető helyesírási készség. Jegyzet és vázlat készítése írott szövegről,
előadásról. Jártasság a könyvtár használatában. Epikai, drámai, lírai formák és a tanult műfajok
azonosítása. A szerző, az elbeszélő és a szereplők megkülönböztetése, az elbeszélői nézőpont, a
beszédhelyzet értelmezése az olvasott művekben. Az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselés
megkülönböztetése, néhány alapvető versforma ismerete. Az olvasott művek elhelyezése a korban.
Az összetett drámai konvenciók alkalmazása a csoportos improvizációkban. A testbeszéd, a
kommunikáció nem nyelvi elemeinek összehangolása a verbális elemekkel, a jelentés pragmatikai
elemeinek kidomborítása. A legfontosabb színházi műfajok, stílusok, kifejező eszközök ismerete,
felismerése és alkalmazása. A legfontosabb színházi és drámai fogalmak ismerete, alkalmazása. Részvétel
maszkos improvizációban. Részvétel legalább egy, a tanult mozgáselemekre épülő mozgásetűd
létrehozásában.

10. évfolyam
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Belépő tevékenységformák
Kulturált nyelvi magatartás
A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvváltozatok szókincsének, elem- és
szabálykészletének tudatos használata. A stílusváltás képességének bizonyítása változatos témájú
és műfajú szóbeli megnyilatkozással különböző kommunikációs helyzetekben. Szónoklat, alkalmi
beszéd előadása a tanult beszédtechnikai, kommunikációs és retorikai ismeretek felhasználásával.
Az órai eszmecserékben és az irodalmi művekben megjelenő álláspontok követése, a megértés
visszaigazolása, a saját és az eltérő vélemény összevetése. Közéleti írásbeli és szóbeli
kommunikáció irodalmi értékű mintáinak tanulmányozása, értékelése.
Szövegértés
A szövegelemzés módszereinek gazdagítása szövegtani, retorikai és irodalomtörténeti ismeretek
bevonásával. Szövegek műfaji, tematikus, motivikus stb. kapcsolatainak és különbségeinek
fölismerése és értelmezése. Különböző korstílusokat reprezentáló szövegek megértése,
stílussajátságaik fölismerése. Irodalmi szövegek feltételezhető hajdani, illetve a ma olvasójához
szóló jelentésrétegeinek megkülönböztetése és e különbség megfogalmazása néhány könnyebben
átlátható példában. A kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése: a
különböző stílusrétegek és a közöttük lévő viszony (például kontraszt) bemutatása néhány tanult
irodalmi mű szövegének részleteiben.
Szövegalkotás
Az érvelés technikájának tudatos alkalmazása irodalmi beszámolókban, mindennapi kérdések
megválaszolásában szóban és írásban. Hivatalos írásművek (meghatalmazás, elismervény,
jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz) jellemzőinek ismerete és önálló szövegalkotás e műfaj okban.
Szónoklatnak, alkalmi beszédnek vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozása: bevezetés
(jóindulat megnyerése, témamegjelölés), elbeszélés, bizonyítás, cáfolás, befejezés (összefoglalás,
kitekintés).Egyszerűbb értekezés készítése valamilyen eszmetörténeti, stílustörténeti vagy egy-egy
korszak művészeti-irodalmi életére vonatkozó kérdésről. Önálló műelemzés készítése előre
megadott szempont szerint.
Tanulási képesség
Különféle tantárgyak feladatainak megoldása változatos közlésformákban és szövegfajtákkal:
definíció, magyarázat, kifejtés, osztályozás, összefoglalás. Az önálló adatgyűjtés módszereinek
kiegészítése a könyvtári katalógusok, bibliográfiák használata mellett a számítógépes
adatbázisokkal, az Internet kínálta lehetőségekkel. A megfelelő információk kiválasztása,
rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása. Az információfeldolgozás, az
idézés technikai szabályainak és etikai normáinak ismerete és alkalmazása.
A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete
A nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek vizsgálata, ennek megfelelően döntés
nyelvhelyességi kérdésekben, a köznyelv, a tájnyelv, a szaknyelv, a szleng eszközkészletének
használatában, a saját nyelvhasználat kontrollja .Közéleti és hivatalos írásművek, néhány
klasszikus és mai szónoki beszéd, értekezés műfaji jellemzőinek megfigyelése és értékelése
(szerkesztésmód, nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök használata). Az érvelés technikájának
ismerete és alkalmazása: érvek, ellenérvek felsorakoztatása, deduktív vagy induktív érvelés, a
cáfolat módszerei. A retorikai eszközök megnevezése és hatásának értelmezése értékelése
szépirodalmi
művekben,
értekező
prózában,
publicisztikai
írásokban,
szóbeli
megnyilatkozásokban. A helyesírási ismeretek kibővítése: a tanulmányokban előforduló nem latin
betűs tulajdonnevek és a gyakran használt új keletű idegen szavak helyesírásával.
Az irodalom és az olvasó kapcsolata
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Ismeretek szerzése és megfogalmazása a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról, a
szerző, a mű, az olvasó történetileg változó kapcsolatáról, az irodalom és az olvasóközönség
történeti alakulásáról. Néhány alapmű kortársi és utókori hatásának, olvasatainak önálló
ismertetése. A korabeli társművészetekkel való kapcsolatok, párhuzamok néhány alapvető
példájának bemutatása.
Irodalmi kifejezésformák
Az újonnan szerzett műfaji ismeretek, fogalmak biztos alkalmazása a műértelmezésben. A tanult
irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok szemléleti és stiláris sajátosságainak bemutatása
az elsajátított fogalmak alkalmazásával. Az olvasott művek elhelyezése különféle kontextusokban,
például a magyar irodalom történetében, az alkotó életpályájában. A tanult epikai, lírai és drámai
művek jelentésének, erkölcsi tartalmának, esztétikai hatóelemeinek feltárása különböző
szövegelemző eljárásokkal, műfajelméleti ismeretek alkalmazásával.
ítélőképesség, erkölcsi és esztétikai érzékenység
A tanult epikus és drámai művekben a szereplők rendszerének, társadalmi és lélektani
motivációjának bemutatása. A művek szereplőit vezérlő értékek és viselkedési minták
azonosítása. Az értékrend és a beszédmód összefüggéseinek vizsgálata.
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Magyar nyelv
Éves óraszám 37, heti 1 óra
TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK

Nyelvváltozatok

Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban. A nyelvváltozatok eltérő
kifejezési formái, tartalmi és magatartásbeli követelményei. A stílusrétegek. A
magán- és a nyilvános élőszóbeli és írott kommunikáció, a dialogikus és a
monologikus forma különbsége.
8
Az érvelés technikája; érvek, ellenérvek felsorakoztatása, deduktív és
induktív érvelés,
a cáfolat módszerei. A hatásos meggyőzés és
véleménynyilvánítás nyelvi kifejezésbeli eszközei a különféle szövegműfaj
okban. A szónoklat (alkalmi beszéd, előadás) funkciói, fajtái és részei. A
beszéd előkészítésének, elrendezésének és kidolgozásának lépései. A
szónoklat (alkalmi beszéd) előadásának követelményei.
10
Elbeszélés, leírás, levél műfaji jellemzőinek összefoglalása és rendszerezése.
A hallgató igénye, a beszélő lehetőségei a különféle szövegfajtákban.
pályázat, kidolgozásának állomásai, stiláris követelményei.
Hivatalos írásművek: meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, szakmai
önéletrajz.
10
A nem latin betűs tulajdonnevek és a gyakran használt új keletű idegen
szavak írásmódja
5
A könyvtári katalógusok, számítógépes adatbázisok, az internet szerepe az
információ szerzésben, témák feldolgozásában.
A forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei.
5

Alapvető retorikai
ismeretek

Szövegtípusok

Helyesírás
Könyv- és
könyvtárhasználat

Fogalmak
Nyelvi norma, nyelvváltozatok, a nyelv vízszintes és függőleges tagolódása: sztenderd, köznyelv, nyelvjárás,
regionális köznyelv, Csoportnyelvek, hobbinyelvek.
Retorika: szónoklat, alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfajok; szónoklat részei: bevezetés (jóindulat megnyerése,
témamegjelölés), elbeszélés, bizonyítás, cáfolás, befejezés (összefoglalás, kitekintés).
Érvelés: tétel (állítás), érv, ellenérv, deduktív, induktív módszer, cáfolat.
Szövegtípus, szövegfajta; definíció, magyarázat, kisértekezés, értekezés, tanulmány, pályázat, referátum, előadás;
hivatalos levél, meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz.
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Irodalom
Éves óraszám: 74, heti 2 óra
TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK

A magyar barokk
irodalomból

Zrínyi Miklós és a barokk eposz. Egy részlet Pázmány Pétertől vagy Mikes
Kelementől.
10

Írók, költők,
irányzatok
Katona József
Romantika a
világirodalomban
A magyar romantika
irodalma
Három portré

Néhány szerző és irányzat az európai és a magyar felvilágosodás korából. Csokonai
Vitéz Mihály és Berzsenyi Dániel alkotói portréja.
10
Bánk bán - műelemzés és értelmezés.
15
Vörösmarty Mihály alkotói portréja: Csongor és Tünde, Szózat és négy vers.
Jellemző műfajok, korszakok az életműben, legalább tíz műve a korábban
tanultakkal együtt.
14

Fogalmak
Klasszicizmus, felvilágosodás, rokokó, szentimentalizmus, romantika; nyelvújítás;1 elégico-óda^ komikus eposz,
rapszódia; regénytípusok: kaland-, levél-, utazó-, tézis- és történelmi regény, verses regény; idő- és
értékszembesítő verstípus, létösszegező vers; enciklopédia; irónia, groteszk, pátosz, retorizáltság, műfajkeveredés;
klasszikus strófaszerkezetek: aiszklepiadeszi, alkaioszi, szapphói; szimultán verselés.

Memoriter
Teljes művek és részletek szöveghű felidézése (legalább öt vers, egy-egy-20-25 soros prózarészlet és két
drámarészlet); az idézet célnak és szövegkörnyezetnek megfelelő alkalmazása szóban és írásban.

Szerzők és művek
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél és még két műve; Csokonai Vitéz Mihály három műve; Katona József: Bánk bán;
Kölcsey Ferenc: Hymnus és két verse, részletek értekező prózájából; Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde,
Szózat, A vén cigány és további három verse; Petőfi Sándor: Az apostol, A helység kalapácsa és még öt lírai verse,
például. A négyökrös szekér, A puszta télen, Egy gondolat bánt engemet, Minek nevezzelek?, Pacsirtaszót hallok
megint vagy más; Arany János: Toldi estéje és még hat verse, köztük legalább két ballada, például Leteszem a
lantot, A lejtőn, A tölgyek alatt, Epilógus, Mindvégig, A tamburás öreg úr, Ágnes asszony, V. László, Tengerihántás; Jókai Mór: Az arany ember vagy más regény, vagy három-négy novellája; két epikai mű vagy műrészlet a
19. század első felének világirodalmából, például Hugó, Balzac, Stendhal, Dickens, Hoffmann, Puskin műveiből.

A továbbhaladás feltételei
A szöveg megértését biztosító néma olvasás, kellő tempójú, olvasható, rendezett írás. A művelt köznyelv
(regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáinak ismerete és alkalmazása a
beszédhelyzethez igazodó kommunikációban.
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Az érvelés technikájának biztonságos alkalmazása Definíció, magyarázat, egyszerűbb értekezés
(kisértekezés) készítése a tanulmányi munkához kapcsolódóan. Hivatalos levél, önéletrajz, kérelem készítése. Az
idézés technikai szabályainak és etikai normáinak ismerete és alkalmazása. A helyesírási ismeretek kiegészítése a
tanult idegen tulajdonnevek, a gyakori új idegen szavak írásmódjára vonatkozó szabályokkal.
Az órai eszmecserékben és az irodalmi művekben megjelenő álláspontok követése, az eltérő vélemények
megértése, újrafogalmazása. A közösen elemzett művek értelmezésének önálló összefoglalása írásban.
Tudásanyag megfogalmazása a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról. A tanult
irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak bemutatása az elsajátított fogalmak
alkalmazásával. A feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű
ismertetése.
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11. évfolyam
Belépő tevékenységformák
Kulturált nyelvi magatartás
Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás megtalálása
ismeretlen kommunikációs helyzetben is. A szabatos, világos és hatásos nyelvi kifejezésmód, a teljes értékű
szóbeli és írásbeli kommunikáció érdekében megalapozott döntés nyelvhelyességi, stilisztikai, retorikai
kérdésekben.

Szövegértés
Kritikai és kreatív olvasással szakmai-tudományos, publicisztikai szövegek metaforikus, metonimikus
jelentésének feltárása, értelmezése. Szépirodalmi, szakmai, publicisztikai szóbeli és írásos szövegek
értékelésében a szerkezeti és stiláris egység, a kifejtettség és információs gazdagság felismerése, értékelése.
20. századi művek olvasásában, megbeszélésében újfajta befogadói magatartás kialakítása, saját olvasatok
indoklása. Művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempont követésével szóban és írásban.
Különbségtétel az allegorikus és szimbolikus ábrázolás között, ezen alkotások értelmezési szintjeinek
kibontása.

Szövegalkotás
Képesség a fogalomhasználat szempontjából is szabatos, igényes kifejezésmód és a szemléletes, egyéni
stílus ötvözésére. A mindennapi élet problémáiról, irodalmi, művészeti élményekről önálló vélemény
kifejtése szóban és írásban különféle műfajokban: élménybeszámoló, ajánlás, glossza, riport, kisértekezés.
Lényegre törő, világos felépítésű, információban gazdag, kifejtett szöveg alkotása a tájékoztató, érvelő,
meggyőző, vitázó közlésformák valamelyikében. Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris
lehetőségeinek, a szavak hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris különbségének
figyelembevételével. Önálló műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepika és lírai alkotásról
többféle elemzési szempont alkalmazásával. Nagy epikai és drámai művek szóbeli és írásbeli bemutatása,
különböző nézőpontból, illetve különféle címzetteknek. Különbségtétel az allegorikus és szimbolikus
ábrázolás között a szöveg értelmezési szintjeinek kibontásával.

Tanulási képesség
Az analizáló, jelentésfeltáró és a szöveget egybelátó (holisztikus) szövegelemzési eljárások alkalmazása
szakmai tudományos, ismeretterjesztő, publicisztikai, közéleti szövegek jelentésének értelmezésében.
Szövegformálási, szövegszerkesztési és helyesírási problémák megnevezése, a hibák önálló javítása. A
hosszabb fölkészülést igénylő szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított
szempontokat követő anyaggyűjtés és válogatás többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás,
forrásjegyzék készítése. Az ismeretterjesztő (például műelemző, művelődéstörténeti, művészettörténeti,
nyelvészeti) irodalom alkotó felhasználása feljegyzés, beszámoló, értekezés, kiselőadás, hozzászólás
formájában.

A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete
A tanult jelentéstani, stilisztikai jelenségek fogalmi szintű megnevezése, e tudásanyag önálló alkalmazása a
műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi jelenségeinek megítélésében. Szakmai-tudományos, publicisztikai,
közéleti, szépirodalmi szövegek feldolgozása, értelmezése, értékelése jelentéstani és stilisztikai szempontok
érvényesítésével (szinonimitás, többértelműség, konkrét és átvitt jelentés; szóképek, alakzatok,
hangszimbolika, jóhangzás stb.). A konnotatív jelentések felfedezésével a szépirodalmi művek üzenetének
teljesebb megértése. Jelentéstani és stilisztikai tanulmányok hasznosítása az egyéni szókincs gazdagításában,
a témának, a címzettnek, a műfajnak megfelelő árnyalt kifejezésmód továbbfejlesztésében. A helyesírás
értelmező, esztétikai szerepének megfigyelése különféle szövegekben; e lehetőségek felhasználása saját
szövegalkotásban.
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Irodalmi kifejezésformák
A hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigyelése, megnevezése és
értelmezése: új regénytípusok és regényszerkezetek, a tárgyias líra, az összetett hangneműség, a groteszk és
az irónia szerepe. Művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempontok követésével. A magyar és
az európai hagyományok és a modernség együtthatásának, egyedi megjelenési formáinak észrevétele,
megnevezése az életművekben, az egyes alkotásokban. Stílusirányzatok jellemző, esetleg mozgalomszerű
vonásainak bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásban (az impresszionizmustól a
szürrealizmusig).Irányzatok korszakolása, csoportosítása, jellemző vonások jellegzetes műalkotások
társítása.

Irodalmi műveltség, ítélőképesség, erkölcsi érzékenység és tudatosság
Jellemző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, konfliktushelyzetek (szerelem, megbocsátás, felnőtté, válás,
bűn, bűnhődés, hazugság, kiszolgáltatottság stb.), személyiségdilemmák felfogása, értelmezése,
megvitatása. Az emberi kapcsolatok mikro történéseinek, a kapcsolatok szociális tartalmainak érzékelése,
felfogása, értékelése. Annak megvitatása, indoklása, hogy a különféle alkatoknak, magatartásformáknak,
világlátásnak milyen szerepe van az életművek alakításában. Világlátási, társadalomkritikai, filozófiai
hatások megfigyelése az életművekben, egyes alkotásokban, a lehetséges értelmezések mérlegelése,
összevetése, a különbségek megfogalmazása. Az értékek átrendeződésének, az értékkeresés és értékválság
folyamatának megfigyelése, értelmezése és egy vagy több mű alapján következtetések megfogalmazása. A
tárgyalt korszak stílusirányzati sokszínűségének bizonyítása; az egyes irányzatok egymás mellett éléséből
néhány következtetés megfogalmazása.

21

Magyar nyelv
Éves óraszám: 74, heti 2 óra
TÉMAKÖRÖK

Stílus és jelentés a
mindennapi
nyelvhasználatban

Helyesírás

Szépirodalmi stílus

TARTALMAK
Elbeszélés, leírás, levél műfaji jellemzőinek
összefoglalása és rendszerezése. A hallgató
igénye, a beszélő lehetőségei a különféle szövegfajtákban. Definíció, magyarázat, osztályozás
jellemzői; az értekezés, tanulmány, pályázat
kidolgozásának állomásai, stiláris követelményei.
Hivatalos
írásművek:
meghatalmazás,
elismervény, jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz.
A nem latin betűs tulajdonnevek és a gyakran
használt új keletű idegen szavak írásmódja.
A helyesírás értelem tükröztető és esztétikai
lehetőségei a szépirodalomban és egyéb
szövegekben.
A jelentéstan mint a stilisztika alapja: a szavak
jelentésének szerkezete, jelentéselemek; a
hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező.
Denotatív és konnotatív jelentés. Motivált és
motiválatlan szavak. Stíluselem, stílushatás,
állandó és alkalmi stílusérték.
Nyelvhelyességi vétségek és stílustalanságok a
mindennapi nyelvhasználatban. Az egyéni
kifejezés formái a különféle szakmaitudományos, közéleti, publicisztikai, társalgási
stílusrétegekben.
Hangszimbolika, ritmusjelenségek. A szóképek
(trópusok) nyelvi szempontból. Alakzatok
(figurák), az ismétlődés különféle formái a
hangzás, a szóhasználat, a mondat és a szöveg
szintjén.
Egyéb
stíluseszközök
a
szóhasználatban,
a
mondat
és
a
szövegalkotásban.
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Óraszámok

25

7

22

20

Fogalmak
Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály; denotatív, konnotatív jelentés; motiváltság,
motiválatlanság; stíluselem, stílushatás, állandó és alkalmi stílusérték; metaforizácó.
Szóképek: metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői kép; alakzatok:
ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatpárhuzam; mondatstilisztikai eszközök: verbális stílus, nominális
stílus, körmondat, grammatikai metafora; hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura
etimologica; expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szóalkotás, poétizáció.
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Irodalom
Éves óraszám: 111, heti 3 óra
TÉMAKÖRÖK
Jókai Mór

Petőfi Sándor
Arany János

TARTALMAK
Az arany ember
Életútja,
költeményei,
Az apostol
Életútja,
költeményei,
balladái,
nagyepikai alkotásai

Óraszámok
5
15
20

Madách Imre

Az ember tragédiája - műelemzés, értelmezés.

15

Világirodalom széppróza, líra, dráma

Művek, műrészletek a 19. század második
felének európai próza- és drámairodalmából és
lírájából. Gogol, Tolsztoj vagy Dosztojevszkij
egy műve vagy műrészlete; Csehov vagy Ibsen
egy drámája; két vers a korszak lírájából.

15

Mikszáth Kálmán egy regénye vagy kisregénye,
két novellája; Krúdy Gyula egy novellája;
Móricz Zsigmond egy regénye, két novellája.

15

Portrék
a
szépprózából

magyar

Ady Endre
Portrék a Nyugat első
nemzedékéből

Babits Mihály

Jellemző témák, korszakok az életműben,
legalább nyolc mű, tematikai változatosságban,
egy ciklus mélyebb ismerete és egy
publicisztikai mű.
Karinthy Frigyes három műve, köztük legalább
két szépprózai alkotás; Juhász Gyula, Tóth
Árpád két-két műve.
Jellemző témák, korszakok, műfajok az
életműben, legalább nyolc^mű, köztük a Jónás
könyve, továbbá egy esszé vagy
tanulmányrészlet.

15

18

15

Fogalmak
Pozitivizmus, impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, avantgárd, aktivizmus; hangulatlíra, szerep vers,
önmegszólító verstípus, képvers; fejlődésregény, karrierregény, polifonikus regény, novellaciklus; drámai
költemény, analitikus dráma, drámaiatlan dráma, tragikomédia; esszé, karcolat; paródia, látvány, látomás,
polifónia, hőstípus, parafrázis; kevert ritmusú vers, szabad vers.
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Memoriter
Teljes művek és részletek szöveghű felidézése (legalább öt vers a tanultakból, egy-egy 20-25 soros epikai és
drámarészlet); az idézetek célnak és szövegkörnyezetnek megfelelő alkalmazása szóban és írásban.

Szerzők és művek
Madách Imre: Az ember tragédiája; Mikszáth Kálmán egy regénye vagy kisregénye; Krúdy Gyula egy novellája;
Móricz Zsigmond egy regénye, például Az isten háta mögött, Árvácska, Tündérkert és két novellája; Ady Endre:
Az eltévedt lovas, A Sion-hegy alatt és hat más verse, például Góg és Magóg fia vagyok én, Kocsi-út az
éjszakában, A Tisza-parton Az ős Kaján, Héja-nász az avaron, De ha mégis? és egy publicisztikai műve; Karinthy
Frigyes: Tanár úr kérem és még egy műve; Juhász Gyula, Tóth Árpád két-két verse; Babits Mihály: Jónás könyve
és még hét verse, köztük az Esti kérdés, Balázsolás, továbbá egy esszé- vagy tanulmányrészlet; Kosztolányi Dezső
két novellája, egy regénye, néhány verse, egy esszéje vagy esszérészlete; Gogol vagy Tolsztoj, vagy Dosztojevszkij
egy műve vagy műrészlete; Ibsen vagy Csehov egy drámája; szerzők és művek az avantgárd magyar és
világirodalmából, például Kassák Lajos, Apollinaire egy-két műve.

A továbbhaladás feltételei
Tájékozottság a különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás váratlan, új
kommunikációs helyzetben is.
20. századi szépirodalmi és egyéb művek olvasásában, megbeszélésében önálló vélemény kialakítása, a saját
olvasat indoklása. Lényegre törő, világos felépítésű, kifejtett közlés a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó
közlésformában. A mindennapi élet problémáiról, irodalmi, művészeti élményekről vélemény kifejtése szóban és
írásban, különféle műfajokban, például kommentár, ajánlás, kisértekezés, értekezés. Szövegformálási, szerkesztési,
stilisztikai és helyesírási problémák fölismerése, a hibák önálló javítása. A hosszabb fölkészülést igénylő szóbeli és
írásbeli feladatok megoldásához önálló könyvtári munka, megadott vagy önállóan kialakított szempontokat
követő anyaggyűjtés, az információ-feldolgozás szabályainak megtartásával.
A tanult jelentéstani, stilisztikai jelenségek fogalmi szintű megnevezése. Jártasság a szakmai-tudományos,
publicisztikai, közéleti, szépirodalmi szövegek jelentéstani és stilisztikai feldolgozásában (szinonimitás,
többértelműség, konkrét és metaforikus jelentés; denotatív, konnotatív jelentés; szóképek, alakzatok stb.). A
helyesírás értelmező szerepének megfigyelése különféle műfajú szövegekben. Adott szempontú műelemzés
készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai alkotásról. Nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli
bemutatása a szakkifejezések használatával. Művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempontok
követésével. Jellemző hőstípusok, jellegzetes konfliktushelyzetek bemutatása, értelmezése. Stílusirányzatok
jellemző vonásainak bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásban (az impresszionizmustól a
szürrealizmusig).
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12. évfolyam
Belépő tevékenységek
Kulturált nyelvi magatartás
Az egyéni, a kisközösségi, a nyilvános, közéleti és a tömegkommunikációra vonatkozó ismeretek
összefoglalása és alkalmazása a nyelvhasználatban minden beszédhelyzetben és a szépirodalmi nyelvi
jelenségek megítélésében, a saját nyelvi teljesítmény csiszolásában, az önkorrekcióban. Kommunikatív
szempontok tudatos alkalmazása a különféle szövegek elemzésében, értékelésében: a kommunikációs
funkció, előfeltevések, tudáskeret, pragmatikai jelentés stb. megítélésében. Az irodalom létformáját
figyelembe vevő olvasói magatartás, érzelmi és értelmi érvekkel alátámasztott véleményformálás, a
vélemény tárgyszerű megfogalmazása.

Szövegértés
Kritikai érzék különféle műfajú és témájú szövegek magvasságának, koherenciájának, szerkezeti és stiláris
minőségének mérlegelő értékelésére, a szerzői előfeltevés, vélemény fölismerése, rekonstruálása.
Nyelvtörténeti és irodalomtörténeti tanulmányok alapján az olvasott irodalmi és nem irodalmi művek
társadalmi-történelmi hátterének és a szöveg jelentésének önálló feltárása, megvitatása Egyszerűbb
irodalomelméleti, nyelvészeti szakszövegek olvasása, feldolgozása, ismeretanyaguk beépítése a tanult
anyagba. Annak alkalmazása, hogyan hat egymásra a szöveg és az olvasó világismerete (előzetes tudása,
élettapasztalata, érzelmei, képzetei).A jelen irodalmi szövegek befogadásában, megértésében nyitottság a
szokatlan szerkezetű, nyelvhasználatú művek, a magyar és az európai szöveghagyományt újraíró,
újraértelmező művek befogadása iránt.

Szövegalkotás
Adott vagy önállóan megnevezett probléma többoldalú megközelítése, feldolgozása a tárgyalási
szempontok sokfélesége közötti mérlegelés, a döntés indoklása. Gyakorlottság az értekezés és esszé
írásában, megfelelő helyesírással, nyelvhelyességgel szabatos és egyéni stílusban. A megnyilatkozás
témájának és céljának megfelelő hiteles, lényegre törő szóbeli előadás különféle közlésformákban
(ismertetés, összehasonlítás, kifejtés, összegezés).Az irodalmi és más olvasmányok széles választékát
magában foglaló tájékozottság és személyes érintettség kifejezése a műfajnak, a témának, a címzettnek
megfelelően szóban és írásban.

Tanulási képesség
A továbbtanulásra való fölkészülésként egyéni kutatómunka alapján nagyobb lélegzetű dolgozat megírása:
könyvtárhasználat szakszerű anyaggyűjtés, rendezés, kidolgozás, forrásjelölés tudásanyagának
hasznosításával. Önálló tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban, például antológiákban, az irodalmi
ismeretterjesztés (könyvajánlás, könyvismertetés) műfajaiban, a televíziós, a filmes adaptáció néhány
kérdésében. Tematikus tájékozódás nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő információforrásokban
(például irodalmi adatbázisok, CD-ROM, magyar elektronikus könyvtár), irodalmi és más kérdések
megvitatásához információk kiválasztása és újrarendezése. Erkölcsi dilemma, irodalmi élmény
értelmezéséhez, megvitatásához érvek felkutatása, válogatása, értékelése.
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A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete
Általános nyelvészeti ismeretek felhasználása a nyelvszemlélet tudatosításában, valamint a konkrét nyelvi
jelenségek helyes megítélésében. Nyelvművelő kérdések szakszerű megválaszolása annak tudatában, hogy a
nyelv jelen állapota nyelvtörténeti fejlődés eredménye, hogy a szinkrónia és diakrónia, valamint a nyelvi
rétegzettség és a társadalom rétegzettsége elválaszthatatlan egymástól. Kellő tájékozottság a magyar nyelv
rokonságáról, típusáról, helyéről a világ nyelvei között. A magyar nyelv történeti korszakairól szerezett
tudás összekapcsolása az irodalomtörténeti tanulmányokkal. Ismeret és véleményalkotás a nyelvtervezés
néhány alapvető kérdéséről (nyelvvédelem és nyelvművelés).A magyar nyelv eredetéről kialakított
elméletek ismeretében elhatárolódás a tudománytalan nyelvrokonítástól, de nyitottság az újabb
tudományos kutatások irányában. A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani ismeretek birtokában felelős
magatartás a magyar nyelv értékeinek őrzésében, aktív védelmében. A magyar nyelv rendszeréről, a
beszédnek a társadalomban és az egyén életében betöltött szerepéről tanultak áttekintésével fölkészülés az
érettségire és a továbbtanulásra.

Irodalmi kifejezésformák
Az olvasott művekben a téma, a kompozíció, a nyelvhasználat, a motívumok összefüggései; a
szépirodalom nyelvének megváltozását jelző jelenségek megfigyelése. Az elemzési jártasság fokozatos
bővítése a tanult szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel. Következtetések
megfogalmazása az újonnan olvasott művek műnemi, műfaji sajátosságaiból, irányzati, egyedi stílusbeli
jellemzőkből, előadásmódból, versformákból szakszerű fogalomhasználattal. Műnemi, poétikai stb.
fogalmak változó jelentésének megfigyelése, bizonyítása a műnek, témának és a kontextusnak megfelelő
alkalmazással. Különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú összevetése,
történeti változásainak vizsgálata. Különböző művészeti ágak (irodalom, zene, építészet, képzőművészet,
színház, film) kölcsönhatásának bemutatása példákkal. Világszemlélet, filozófia, magatartásforma
koronkénti meghatározottságai és művészi megjelenései: legalább egy korszak két művészeti ágának,
tematikus és kifejezésmódbeli sajátosságainak összehasonlítása. Az olvasott-látott művekhez kapcsolódó
színházi konvenciók alapján korok színházának bemutatása.

Irodalmi műveltség, ítélőképesség, erkölcsi érzékenység és tudatosság
Életművek, szerzői portrék ismeretének bizonyítása. Néhány szerző (például József Attila, Kosztolányi
Dezső, Babits Mihály) utóéletének, hatásának megfigyelésre az irodalmi hagyományban, a kortárs
irodalomban, művészetben. Jellegzetes tendenciák, magatartásformák megfigyelése, megvitatása a
közelmúlt és a jelenkor problémáinak megjelenítésében. Az irodalmi szövegek egymásrautaltságát és
összekapcsolódását bizonyító kortárs irodalmi szövegek gyűjtése, megfigyelése, a rájátszás, az evokáció
bizonyítása. Néhány példával bizonyítása annak, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt
történetileg változó hagyomány. A magyar irodalom korszakainak főbb jellemzői: tények és példák az
olvasott művekből. Alapvető kronológiai és irodalmi topográfiai tájékozottság. Életművek és műalkotások
gondolati, tematikus, motivikus összevetése. Törekvés a kortárs kultúrában való önálló tájékozódásra.
Tájékozódás a régió, a település kulturális, irodalmi hagyományaiban a helyi kultúraközvetítő intézmények
körében. Az irodalom határterületeinek néhány példával történő bemutatása: művek és műfajok,
amelyeknek érintkezési pontjai vannak más művészetekkel, továbbá azok a kialakult vagy formálódó
"műfajok", amelyek kívül esnek az esztétikai értékítélet határán, de befolyásolják az ízlést és a világképet
(pl. folklór, tömegkultúra, zene).A szórakoztató irodalom vonzerejének és csapdáinak megfigyelése,
értelmezése, tipikus műfajainak, helyzeteinek, motívumainak bemutatása.
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Magyar nyelv
Éves óraszám: 64, heti 2 óra
TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK

Általános nyelvi
ismeretek

A nyelv mint jelrendszer A beszéd mint cselekvés. Nyelv és gondolkodás, a magyar
nyelv és kultúra viszonya. Az európai nyelvcsaládok, nyelvtípusok.
13

A magyar nyelv
története

Változás és állandóság a nyelvben. A magyar nyelv eredete, rokonsága, érintkezése
más nyelvekkel (areális kapcsolat).Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei. A
magyar nyelv fő nyelvtörténeti korszakai. A magyar hangállomány és grammatikai
rendszer kialakulása, a jelentésváltozások. A magyar helyesírás történetének főbb
állomásai.

20
Nyelv és társadalom

A mai magyar nyelv, nyelvváltozatok a mai nyelvjárások, csoportnyelvek. Nyelvünk
helyzete nyelvtervezés elvei és feladatai.

15

Az anyanyelvi
ismeretek összefoglalása és
rendszerezése

A kommunikáció tényezői és funkció. Az igényes egyéni és közösségi
kommunikációs magatartás követelményei. A nyelvi szintek grammatikája (hangtan,
szótan- és alaktan, mondattan).A szövege fogalma. A különféle szövegfajták
tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommunikációs folyamattal. Az esszé.
A kommunikációs pragmatikai szinte, jelenségei. Érvelés, vita és a multimédiás,
audiovizuális megjelenítés formái, eszközei (pl. prezentáció). A gyakorlati írásbeliség
jellemző műfajai, azok sajátos formai és tartalmi elemei.

16
Fogalmak
Jel, jelrendszer, beszédtett; indoeurópai nyelvek, finnugor nyelvcsalád, a főbb nyelvtípusok; összehasonlító
nyelvtudomány, diakrónia, szinkrónia; nyelvemlék, szórványemlék, vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány; ősi
szavak, jövevény és idegen szavak, belső keletkezésű szavak; a magyar nyelv történeti korszakai: nyelvemléktelen
kor, ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, nyelvújítás, új magyar korszak; mai magyar nyelvhasználat,; kevert
nyelvűség, kettős nyelvűség, két nyelvűség.

Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom, Mondolat-vita, Bessenyei György és Kazinczy Ferenc nyelvújítási munkássága,
Sajnovics János, Reguly Antal, A magyar nyelv történetietimológiai szótára (TESZ).

28

Éves óraszám 96, heti 3 óra

Irodalom

TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK

Kosztolányi Dezső

Jellemző témák, korszakok, műfajok az életműben, legalább 8 mű, köztük a
továbbá egy esszé vagy tanulmányrészlet
15

Stílusirányzatok,
képek, formák

Művek az európai és a magyar avantgárd irányzataiból (pl. Apollinaire, Kassák
Lajos)
3
Jellemző témák és korszakok az életműben, legalább nyolc-tíz mű tematikai
változatosságban.

József Attila
Szerzők és művek

Világirodalom a 20.
században 1.
Széppróza, líra,
dráma

Világirodalom a 20.
században 2.
Kortárs magyar
irodalom

Az irodalom
határterületei

20

Szabó Lőrinc öt műve, köztük egy versciklus részletei; Illyés Gyula egy prózája, egy
verse; Radnóti Miklós négy műve, köztük legalább egy ekloga.
Németh László egy műve, köztük egy esszé vagy részlete; Márai Sándor egy műve
vagy szépprózai műrészlete.
10
Két szerző egy-egy műve, műrészlete, pl. Franz Kafka, Thomas Mann, Hemingway,
Garcia Lorca, Brecht, Bulgakov.
5
Ottlik Géza egy regénye, részlete vagy két kisprózája; Weöres Sándor két-három
műve, köztük egy többtételes kompozíció, pl. szimfónia, ciklus; Pilinszky János
három verse és egy prózája; Örkény István négy műve, köztük egypercesek és egy
dráma
20
Szépprózai művek, műrészletek, két szerző egy-egy alkotása vagy részletek; legalább
egy dráma: pl. Camus, Golding, Garcia Marquez, Hesse, Orwell, Szolzsenyicin,
Dürrenmatt, Beckett, Hrabal.
5
Művek, műrészletek a kortárs hazai és határon túli magyar irodalomból, legalább
három szerzőtől, pl. Nagy László, Szilágyi Domokos, Nemes Nagy Ágnes és
mások. Legalább egy regény vagy kisregény a 20.század második felének magyar
irodalmából.
6
Az irodalom létmódja filmen, televízióban, dalszövegben, a virtuális valóságban.

A témaköröknél és tartalmaknál megadott óraszámok mindkét tárgy esetében tartalmazzák az
ismétlések, számonkérések óraszámát is.
Fogalmak
Egzisztencializmus, posztmodern, tömegkultúra, virtualitás, ekloga, idill, tárgyias költészet, négysoros, egysoros,
hosszú vers; szonettciklus; abszurd dráma, epikus dráma és színház; szociográfia; utópia, ellenutópia, napló;
komplex kép, síkváltás, archetípus, toposz, mítosz, parabola, abszurd; szubjektív idő, objektív idő.

Memoriter
Teljes művek és részletek szöveghű felidézése (legalább 5 vers és egy-egy 20-25 soros epikai és drámarészlet.)Az
idézetek célnak és szövegkörnyezetnek megfelelő alkalmazása.

Szerzők és művek
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József Attila: Óda és további nyolc-tíz műve, legalább egy vers választhatóan: Külvárosi éj, A város peremén, Téli
éjszaka közül és legalább egy a Karóval jöttél..., Tudod, hogy nincs bocsánat, Bukj föl az árból, Talán eltűnök
hirtelen..., íme, hát megleltem hazámat című versek közül; Szabó Lőrinc öt műve, köztük egy versciklus részletei;
Illyés Gyula egy prózája, pl. Puszták népe vagy egy részlete és egy verse; Radnóti Miklós négy mű, köztük egy
ekloga; Németh László egy szépprózai mű vagy részlete, egy esszé; Márai Sándor egy mű vagy egy szépprózai
műrészlet; Ottlik Géza egy regénye, pl. Az Iskola a határon vagy két kisprózája; Weöres Sándor két-három műve,
köztük egy többtételes kompozíció; Pilinszky János és Nemes Nagy Ágnes két-két verse és egy esszéje, Örkény
István négy műve köztük egypercesek és egy dráma; művek, műrészletek a kortárs magyar irodalomból, legalább
egy regény vagy kisregény a 20. század második felének magyar irodalmából.
Legalább két szerző egy-egy műve, műrészlete a 20. századi világirodalomból, pl. Franz Kafka néhány novellája
vagy regényrészlete; Thomas Mann egy novellája vagy regényrészlete, Hemingway novellák vagy regényrészlet,
Garcia Lorca néhány lírai alkotása, Brecht egy színműve, Bulgakov egy műve vagy részlete, pl. Mester és
Margarita; egy mű vagy műrészlet és egy dráma a század második feléből, pl. Camus, Garcia Marquez, Golding,
Hesse, Orwell, Szolzsenyicin, Dürrenmatt, Beckett, Hrabal műveiből.

A továbbhaladás feltételei
Minden írásbeli munkában törekvés az esztétikus írásképre, a megfelelő helyesírásra. Eszköz szintű írni- és
olvasni tudás. Az egyéni, a kisközösségi, a csoportos és a tömegkommunikációról tanultak alkalmazása az
egyéni nyelvhasználatban, a különféle szövegműfajok értelmezésében.
Szakmai, publicisztikai, gyakorlati szövegek értelmezése. Világos felépítésű, szabatos szöveg alkotása a
mindennapi élet problémáiról, irodalmi élményekről ismertető, érvelő, meggyőző közlés formákban szóban és
írásban. Eligazodás a könyvtárhasználat lehetőségeiben, önálló feladat megoldásához szakszerű anyaggyűjtés,
feldolgozás, az idézés, a forrásjelölés normáinak ismerete és megtartása.
Tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ nyelvei között.
A mai magyar nyelv
Nyelvtörténeti és irodalomtörténeti tanulmányok birtokában az olvasott irodalmi és nem irodalmi művek
társadalmi-történelmi hátterének és a szöveg jelentésének értelmezése. Értekezés, esszé írása megfelelő
helyesírással, nyelvhelyességgel, szabatos stílusban.
A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő hiteles, szóbeli ismertetés, összegezés. Különböző korokban
keletkezett alkotások összevetése.
Életművek ismeretének bizonyítása: a pályakép néhány tematikus, műfajbeli, tartalmi változásának bemutatása,
értelemszerűen összhangban az egyes életművek sajátosságaival. Néhány korábban tanult szerző 20. századi
utóélete, hatása az irodalmi hagyományban. Portré: a szerző és műve, az életmű jellemző témáinak, műfajainak
bemutatása.

Alkalmazott tankönyvek:
Mohácsy Károly Színes Irodalom tankönyvcsalád minden évfolyamon, a hozzá kapcsolódó szöveggyűjteménnyel
Irodalomtörténeti atlasz a 10-18 éves tanulók számára – Cartographia Kft.
Hajas Zsuzsa Magyar nyelvtan középiskolásoknak tankönyvcsalád és
Turcsányi Márta - Osztovits Szabolcs: Irodalom – Szövegértés és fogalomhasználat minden évfolyamon
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Témakör: Életművek (6)

Érettségi témakörök
IRODALOM

1. Petőfi Sándor szerelmi költészete
vagy
A táj mint téma Petőfi Sándor költészetében
2. Arany János balladái
vagy
Arany János: Őszikék
3. Ady Endre magyarságverseinek jellemzői
vagy
Ady Endre szerelmi költészete
4. Babits Mihály Jónás könyve és Jónás imája
vagy
Babits Mihály kései költészete
5. Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai
vagy
Kosztolányi Dezső: Édes Anna
6. József Attila kései költészete
vagy
József Attila tájköltészete
Témakör: Portrék (4)
7. Balassi Bálint vitézi költészete
8. A felvilágosodás Csokonai Vitéz Mihály költészetében
vagy
Csokonai Vitéz Mihály szerelmi költészete
9. Mikszáth Kálmán parasztábrázolása
10. Radnóti Miklós költészete

Témakör: Látásmódok (3)
11. Jókai Mór: Az arany ember
12. Janus Pannonius és a humanizmus
13. Örkény István Tóték című drámájának értelmezése
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Témakör: A kortárs irodalomból (1)
14. A holokauszt traumájának megjelenítése Kertész Imre Nobel-díjas regényében
vagy
Szabó Magda prózája

Témakör: Világirodalom (2)
15. Az európai irodalom alapvető hagyományai: a Biblia
16. A 19. sz. francia szépprózája – Stendhal

Témakör: Színház- és drámatörténet (2)
17. Az antik dráma sajátosságai – Szophoklész: Antigoné
18. Madách Imre: Az ember tragédiája

Témakör: Az irodalom határterületei (1)
19. A szórakoztató irodalom vonzereje, hatáskeltő eszközei – kedvenc regény alapján

Témakör: Regionális kultúra (1)
20. Kazinczy Ferenc és Sátoraljaújhely kapcsolata
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MAGYAR NYELV
Témakör: Ember és nyelv (2)
1. Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés
2. A nyelv mint jelrendszer
Témakör: Kommunikáció (2)
3. A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközei
4. A kommunikáció tényezői és funkciói
Témakör: A magyar nyelv története (2)
5. A magyar nyelvtörténet forrásai: a nyelvemlékek
6. A nyelvművelés feladatai
Témakör: Nyelv és társadalom (2)
7. A magyar nyelvváltozatok
8. A tömegkommunikációs szövegfajta műfaji sajátosságai és hatáskeltő eszközei
Témakör: Nyelvi szintek (5)
9. A hangok találkozásának és előfordulásának szabályszerűségei
10. A magyar helyesírás jellemzői és alapelvei
11. A magyar nyelv szófaji rendszere
12. A mondat szerkezete
13. A jelzők fogalma és fajtái, használatuk
Témakör: Szöveg (2)
14. A szövegösszetartó erő: jelentésbeli és nyelvtani kapcsolóelemek
15. A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok
Témakör: Retorika (2)
16. Az érvelés; az érvek típusai
17. A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig
Témakör: Stílus és jelentés (3)
18. A stílus kifejező ereje
19. A hangalak és jelentés kapcsolata
20. Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok stílusértéke
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TÖRTÉNELEM

Az általános műveltséget megszilárdító és elmélyítő szakasz
(9-12. évfolyam)
Célok, feladatok
A történelem a társadalom közös emlékezete. Tanításának célja a történelmi műveltség elsajátítása,
amely a közös kommunikációs alapot és ezáltal a kölcsönös megértés lehetőségét biztosítja a szűkebb és
tágabb közösség (a lakóhelytől a nemzeten, az egyházon át az emberiségig) számára. Mindez
nélkülözhetetlen a közösséghez tartozás tudatának, különösen a hazaszeretetnek, a keresztény és
európai identitástudatnak az elmélyítéséhez. A történelmi folyamatok megértése alapozza meg a
történelmi tudat kialakulását, vagyis annak konkrét belátását egyrészt, hogy a jelen – egyéni életünket is
beleértve – nagymértékben a múlt eseményeinek eredménye, másrészt, hogy mai életünk hatást fog
gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára is. Ezért fontos, hogy a történelmi múlttal való találkozás és a
történelemből fakadó tanulságok feldolgozása a tanulók számára személyes élmény legyen.
A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van számos pozitív személyiségvonás
kifejlesztésében, tudatosításában. A történelmi eseményekben részt vevők tetteinek ismerete,
viselkedésük, döntéseik és cselekedeteik motívumainak megértése olyan kulcskompetenciák kialakulását
teszik lehetővé (elsősorban a szociális és állampolgári kompetencia, illetve az anyanyelvi
kommunikáció), amelyek által az egyén megtalálhatja helyét a társadalomban. A múltból a jelenbe
vezető utak feltárása pedig segít a jelenkor politikai, gazdasági, társadalmi jelenségeinek megértésében.
Elemzésük, megértésük megerősítheti az egyént a társadalomért, a kisebb közösségekért, önmagáért
vállalt felelős magatartásában. Mindennek feltétele olyan kritikai szemléletmód fejlesztése, amelynek
segítségével a jelenben és a múltban is képes a lehetséges alternatívák meglátására és értékelésére.
A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk saját korunk társadalmi és politikai
jelenségei között. Az ismeretek nyújtásán túl ez mindenekelőtt a társadalmi problémák iránti
érzékenység növelését, valamint a konfliktusok elemzéséhez szükséges képességek fejlesztését igényli.
Látóköre kiterjed a lakóhely, az ország, Európa és az egységesülő világ problémáira, és ezáltal készít fel a
demokratikus közéletben való tudatos részvételre.
Ehhez a történelem és a társadalmi ismeretek elsajátításának olyan körülményeit kell
megteremtenünk, ahol a tudás megszerzésének módja örömöt jelent a diákok számára. A történelem, a
társadalom megismerésében növekvő szerepet kell kapnia a média modern eszközeinek. Ezek
segítségével az általános műveltséget megszilárdító és elmélyítő szakasz folyamán alakuljon ki és
szilárduljon meg a tanulók digitális kompetenciája. A tanulók tudása ne szűköljön le pusztán a tények
ismeretére, hanem mindez problémaérzékenységgel, a tudás bővítésének igényével, az önálló tanulási,
tájékozódási módszerek ismeretével is járjon együtt. Csak így alakulhat ki az iskolai tanulmányokon
túlmutató pozitív viszony a társadalomtudományokhoz. A történelem eseményei és a személyiségek
tettei, a művelődéstörténet megismertetése közben mód nyílik az egyes korokban érvényesülő
értékrendek vizsgálatára, az erkölcsi kategóriák változásának, érvényre jutásának vagy kiüresedésének
bemutatására.
A gimnáziumi tanulmányok végére a diákoknak meg képesnek kell lenniük arra, hogy írott és íratlan
források tanulmányozásával egy-egy adott történelmi kor jellegzetességeit felismerjék, elsődleges
forrásokból (grafikonokból, törvényrészletekből, diagramokról) tudjanak következtetéseket levonni,
önálló véleményt megfogalmazni. Legyenek képesek egy adott témához különféle információkat
gyűjteni (könyvekből, újságokból, tv-ből stb.), és ezeket fenntartásokkal tudja szemlélni. Értsék meg,
hogy az események folyamatosságát, hogy a változásokat és az eseményeket különféleképpen érzékelik
és értékelik az emberek. Lássák, hogy az értékek őrzése, és változása milyen fontos a társadalmi életben.
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Legyen képesek önálló értékítéletet alkotni, és ezt szükség esetén indokolni is. Tudjanak különbséget
tenni a különféle történelmi és társadalmi események pozitív és negatív oldala között. Legyenek képes a
kisebbségi és a többségi vélemény megkülönböztetése. Sajátítsák el a kulturált vitatkozás szabályait, a
szóbeli felelet illetve a feladatlap megoldásához szükséges képességeket. Tudjanak térben és időben
tájékozódni. Lássák a különbséget és az egybeeséseket az egyetemes és a nemzeti történelem korszakai,
valamint a jelen és a múlt között. Használják a tantervben szereplő évszámokat az időben való
tájékozódás során, és kerüljenek tisztába az egyszerű kronológiai táblázatok alkalmazásának
lehetőségeivel. Tudjon különféle eseményeket leolvasni a térképről, meg tudja mutatni a különböző
jellegű és méretarányú térképeken a tantervben szereplő topográfiai helyeket.
A történelem és társadalomismeret tantárgy és az emelt szintű történelem érettségi felkészítő tanórák
során ajánlott tankönyvek jegyzéke:
1.Száray Miklós: Történelem I-V. Középiskolák számára Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
2. Középiskolai történelmi atlasz Cartographia Tankönyvkiadó Kft., Budapest.
3. Kaposi József –Szabó Márta- Száray Miklós: Feladatgyűjtemény az új történelem írásbeli érettségihez
9-10. évfolyam. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó
4. Kaposi József –Szabó Márta- Száray Miklós: Feladatgyűjtemény az új történelem írásbeli érettségihez
11. évfolyam. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó
5. Kaposi József –Szabó Márta- Száray Miklós: Feladatgyűjtemény az új történelem írásbeli érettségihez
12. évfolyam. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó
6. Bádonyiné Nagy Ilona –Rákos Magdolna - Varga Magdolna: 12 próbaérettségi történelemből
középszint -- írásbeli MAXIM Szeged
7. Herber Attila. Kampós András: 10 próbaérettségi történelemből emelt szint— írásbeli. MAXIM
Szeged
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9. évfolyam
Óraszám:

92,5óra/év
2,5 óra/hét

Témakör
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák
anyanyelvi kompetencia
digitális kompetencia
hatékony, önálló tanulás
szociális és állampolgári
kompetencia

Kiemelt fejlesztési
feladatok
a tanulás tanítása
hon- és népismeret

Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák
anyanyelvi kompetencia
digitális kompetencia
hatékony, önálló tanulás
szociális és állampolgári
kompetencia
esztétikai-művészeti
tudatosság és

Témakör

Óraszám

Bevezetés
Az őskor és az ókori Kelet
Az ókori Görögország
Az ókori Róma
A kereszténység születése és a kora középkor
A magyarság története az államalapításig
Év végi ismétlés
ÖSSZESEN

3 óra
16 óra
16 óra
22 óra
17 óra
10 óra
8,5 óra
92,5

BEVEZETÉS (1. témakör)
Témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek
tanulói tevékenységekre
Kölcsönös ismerkedés.
Családtörténet
A diákok érdeklődésének felmérése
és felkeltése.
Az éves tananyag rövid jellemzése.
A közös munka feltételeinek
meghatározása.
A követelmények, módszerek
tisztázása. Az eredményes, az új
követelményeknek megfelelő és
hatékony tanulási módszerek
ismertetése

Előadásból jegyzet, illetve
vázlat készítése.
A családi név magyarázata.
Családfa készítése és
bemutatása.
Híres történelmi
személyiségek a
családban – kiselőadás.

Kapcsolódás
i lehetőségek
magyar nyelv
földrajz
informatika

AZ ŐSKOR ÉS AZ ÓKORI KELET (2. témakör)
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek
tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Az emberré válás folyamata.
Az élelemtermelés kialakulása.
Az ősi hiedelemvilág.
A folyamvölgyi kultúrák
(Mezopotámia, Egyiptom, India,
Kína).
Városállamok és birodalmak.
A zsidó állam

biológia
rajz
művészettörténet
irodalom
földrajz
informatika
könyvtár
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Előadásból jegyzet, illetve
vázlat készítése.
Az emberré válás különböző
interpretációinak
összevetése.
Rajzos vázlatot készítése az
állatok háziasításáról és
az első mesterségek

kifejezőképesség

Kiemelt fejlesztési
feladatok

európai azonosságtudat egyetemes kultúra
aktív állampolgárságra
nevelés
Érettségi kompetenciák
a szaknyelv alkalmazása
tájékozódás térben és
időben
források használata és
értékelése
az eseményeket alakító tényezők feltárása,
történelmi események és
jelenségek problémaközpontú bemutatása

Vallás és kultúra az ókori Keleten.

kialakulás.
A neolitikum, a réz-, a
Kronológia:
bronz- és a vashasználat
Kr. e. 8000, Kr. e. 3000 körül, Kr.
elterjedésének
e. XVIII. sz., Kr. e. X. sz., Kr. e.
bemutatása.
525.
Természeti viszonyok
hatásának vizsgálata
Személyek:
térkép segítségével.
Kheopsz, Hammurapi, II.
Folyamatábra készítése az
Ramszesz, Dávid, I. Dareiosz,
öntözéses gazdálkodás
Xerxész, Buddha, Csin Si Huang-ti.
feladatairól.
A régészet regénye vagy más
Fogalmak:
ókori Keletről szóló
homo sapiens, őskőkor, újkőkor,
ismeretterjesztő könyv
mágia, bronzkor, vaskor,
egyik fejezetéből rövid
despotizmus, politeizmus,
vázlat írása.
monoteizmus, állam, buddhizmus, Forráselemzés: pl.
brahmanizmus.
Hammurapi törvénye.
Kiselőadás ókori keleti
Topográfia:
épületekről: pl.
Rudabánya, Vértesszőlős,
piramisok.
Mezopotámia, Egyiptom, Fönícia,
Képek keresése az interneten
Palesztina, Sumer, Asszíria, Perzsia,
az ókori Egyiptomról.
India, Kína, Babilon, Júdea, Izrael, Egy egyiptomi nevezetesség
Jeruzsálem.
lerajzolása.
Bibliográfia készítése az
iskolai könyvtárban
található Egyiptomról
szóló kiadványokról.
Egy Dávid királyhoz
kapcsolódó történet
ismertetése.
Az ókori Kelet államainak,
városainak és folyóinak
megkeresése mai
helyzetet tükröző
térképeken.
Az egyiptomi és
mezopotámiai történelem
párhuzamba állítása
időrendi táblázatban.
Vaktérkép készítése a KözelKeletről a tanult városok
bejelölésével.

hittan

AZ ÓKORI GÖRÖGORSZÁG (3. témakör)

Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
lcskompetenciák
anyanyelvi kompetencia

Érettségi témák, tartalmak

Javaslatok, lehetőségek
tanulói tevékenységekre

Kapcsolódási
lehetőségek

A görög történelem kezdetei.
A polisz.

Előadásból jegyzet, illetve
vázlat készítése.

rajz
művészet-
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digitális kompetencia
hatékony, önálló tanulás
szociális és állampolgári
kompetencia
esztétikai-művészeti
tudatosság és
kifejezőképesség

Kiemelt fejlesztési
feladatok

európai azonosságtudat
- egyetemes kultúra
aktív állampolgárságra
nevelés
a tanulás tanítása
Érettségi kompetenciák
a szaknyelv alkalmazása
tájékozódás térben és
időben
források használata és
értékelése
az eseményeket alakító
tényezők feltárása,
történelmi események
és jelenségek
probléma-központú
bemutatása

A demokrácia kialakulása
Athénban.
A spártai állam.
A görög–perzsa háborúk.
Athén és Spárta párharca.
A görög hitvilág, művészet,
tudomány és mindennapok.
Nagy Sándor birodalma és a
hellenizmus.
Kronológia:
Kr. e. XIII. sz., Kr. e. 776, Kr.
e. 594, Kr. e. 508, Kr. e. 490,
Kr. e. 480, Kr. e. 431–404, Kr.
e. 336–323.
Személyek:
Szolón, Peiszisztratosz,
Kleiszthenész, Miltiadész,
Leonidasz, Themisztoklész,
Periklész, Pheidiász,
Hérodotosz, Thuküdidész,
Szókratész, Platón,
Arisztotelész, Nagy Sándor.
Fogalmak:
polisz, arisztokrácia, démosz,
türannisz, eklészia,
esküdtbíróság, demokrácia,
sztratégosz, cserépszavazás,
filozófia, hellenizmus.
Topográfia:
Athén, Spárta, Olümpia,
Marathón, Thermopülai-szoros,
Szalamisz, Spárta,
Peloponnészosz, Makedónia,
Alexandria.
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Természeti viszonyok
hatásának vizsgálata
térkép segítségével.
Mítoszokból, mondákból
a történelmi tények
kiemelése.
Vaktérkép készítése a
Balkán-félszigetről: a
legfontosabb görög
városállamok és
csatahelyszínek
bejelölése vaktérképen.
Folyamatábra készítése az
athéni demokrácia
kialakulásáról.
Plutarkhosz egyik görög
életrajzából rövid
vázlat írása.
Forráselemzés: pl.
lükurgoszi alkotmány,
Thuküdidész művének
részletei az athéni
államról.
Az athéni és a spártai
államszervezet
elemzése és
összehasonlítása ábrák
alapján.
Táblázat készítése a görög
istenekről.
Térkép alapján időrendi
táblázat készítése: pl. a
görög-perzsa háborúk
eseményeiről.
Szembenálló felek
érdekeinek és elveinek
képviselete vitában:
Ariszteidész↔Themisz
toklész, stb.
Kiselőadás: pl. az
Akropoliszról, az
olimpiai játékokról.
Alaprajz és rekonstrukció
összevetése.
Képek keresése az
interneten az ókori
Görögországról.
Egy görög nevezetesség
lerajzolása.
Bibliográfia készítése az
iskolai könyvtárban
található az ókori
Athénról szóló

történet
irodalom
földrajz
informatika
könyvtár
hittan
filozófia

kiadványokról.
A szerző álláspontjának
feltárása forrásból.
Nagy Sándor csatáinak
megkeresése mai
helyzetet tükröző
térképeken.
Nagy Sándor
személyiségének
rekonstruálása források
alapján.
Írott szöveg és
ábra/térkép
összevetése.
Műalkotások
stílusjegyeinek felismerése,
korszakolása.
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák
anyanyelvi kompetencia
digitális kompetencia
hatékony, önálló tanulás
szociális és állampolgári
kompetencia
esztétikai-művészeti
tudatosság és
kifejezőképesség

Kiemelt fejlesztési
feladatok

európai azonosságtudat egyetemes kultúra
aktív állampolgárságra
nevelés
hon- és népismeret
Érettségi kompetenciák
a szaknyelv alkalmazása
tájékozódás térben és
időben
források használata és
értékelése
az eseményeket alakító
tényezők feltárása,
történelmi események és
jelenségek problémaközpontú bemutatása

AZ ÓKORI RÓMA (4. témakör)
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek
tanulói tevékenységekre
A Római Birodalom kialakulása.
A köztársaság virágkora és
válsága.
Az egyeduralom kialakulása.
A császárkor.
Társadalom, államszervezet,
hadsereg.
A római hitvilág, művészet,
tudomány és a jog.
A mindennapi élet és
szórakozás a császárkori
Rómában.
A népvándorlás, az antik
civilizáció felbomlása.
Kronológia:
Kr. e. 753, Kr. e. 510, Kr. e. 367,
Kr. e. 264–241, Kr. e. 218–201,
Kr. e. 168, Kr. e. 48, Kr. e. 31,
313, 395, 476.
Személyek:
Hannibal, Cornelius Scipio, a
Gracchus-testvérek, Marius,
Sulla, Spartacus, Pompeius,
Caesar, Antonius, Augustus,
Traianus, Hadrianus,
Diocletianus, Constantinus,
Attila, Tacitus.
Fogalmak:
patrícius, plebejus, consul,
senatus, dictator, néptribunus,
provincia, senatori rend,
lovagrend, triumvirátus,
principatus, limes, legio,
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Előadásból jegyzet, illetve
vázlat készítése.
Természeti viszonyok
hatásának vizsgálata
térkép segítségével.
Mítoszokból, mondákból a
történelmi tények
kiemelése.
Folyamatábra készítése: pl. a
plebejusok polgárjogi
küzdelméről, a
principatus, ill.
dominatus kialakulásáról.
Plutarkhosz egyik római
életrajzából rövid vázlat
írása.
Táblázat készítése a római
istenekről.
Térkép alapján időrendi
táblázat készítése: pl. a II.
pun háború
eseményeiről.
Szembenálló felek
érdekeinek és elveinek
képviselete vitában:
Brutus↔Caesar, stb.
Julius Caesar csatáinak
megkeresése mai
helyzetet tükröző
térképeken.
Augustus személyiségének
rekonstruálása források
alapján (Augustus
önéletrajza).

Kapcsolódási
lehetőségek
rajz
művészettörténet
irodalom
földrajz
informatika
könyvtár
hittan

colonus, dominatus.
Topográfia:
Róma, Karthágó, Cannae, Actium,
Pannónia, Konstantinápoly,
Aquincum, Sopianae, Savaria.

Kiselőadás: pl. a római
tisztségekről, szórakozási
lehetőségekről.
Alaprajz és rekonstrukció
összevetése.
Képek keresése az interneten
Pompeiről.
Egy római nevezetesség
lerajzolása.
A szerző álláspontjának
feltárása forrásból.
Írott szöveg és ábra/térkép
összevetése.
Épületek funkciójának
felismerése.
Bibliográfia készítése az
iskolai könyvtárban
található Pannoniáról
szóló kiadványokról.
Helyi római emlékeinek
megtekintése.
Időrendi táblázat készítése a
népvándorlás eseményeiről.
Vaktérkép készítése a
Mediterráneumról a
tanult városok,
csatahelyek bejelölésével.

A KERESZTÉNYSÉG SZÜLETÉSE ÉS A KORA KÖZÉPKOR (5. témakör)
Fejlesztendő
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek
Kapcsolódási
kompetenciák,
tanulói tevékenységekre
lehetőségek
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák
A kereszténység kialakulása és
Előadásból jegyzet, illetve
művészetanyanyelvi kompetencia
elterjedése.
vázlat készítése.
történet
digitális kompetencia
A Frank Birodalom.
A keresztény időszámítás
irodalom
hatékony, önálló tanulás
A feudális gazdasági-társadalmi
összehasonlítása az iszlám
földrajz
esztétikai-művészeti
rend kialakulása.
időszámítással.
informatika
tudatosság és
A Bizánci Birodalom fejlődése.
Természeti viszonyok
könyvtár
kifejezőképesség
Az iszlám és az arab világ.
hatásának vizsgálata
hittan
Az államalapítások kora Középtérkép segítségével.
Kiemelt fejlesztési
és Kelet-Európában.
Forráselemzés: pl.
feladatok
Újszövetség, Korán.
európai azonosságtudat Kronológia:
Kiselőadás: pl. Szent
egyetemes kultúra
313, 622, 732, 800, 843, 962,
Benedekről, Szent
a tanulás tanítása
1054.
Vazulról.
Személyek:
Képek keresése az interneten
Érettségi kompetenciák
Názáreti Jézus, Pál,
bizánci emlékekről.
a szaknyelv alkalmazása
Diocletianus, Constantinus,
Bibliográfia készítése az
tájékozódás térben és
Karolingok, Nagy Károly, Szent
iskolai könyvtárban
időben
Benedek, Justinianus, Cirill és
található a kora
források használata és
Metód, I. (Nagy) Ottó,
középkori egyházról
értékelése
Mohamed.
szóló kiadványokról.
az eseményeket alakító
Fogalmak:
A szerző álláspontjának
tényezők feltárása,
zsinagóga, diaszpóra, apostol,
feltárása forrásból.
történelmi események és
egyház, püspök, zsinat, ortodox
Nagy Károly
jelenségek problémaegyház, római katolikus egyház,
személyiségének
központú bemutatása
pápa, szerzetes, kolostor, bencés
rekonstruálása források
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rend, grófság, hűbérbirtok,
jobbágy, robot, iszlám, Korán,
kalifa.
Topográfia:
Jeruzsálem, Nicea, Poitiers,
Aachen, Konstantinápoly,
Egyházi (Pápai) Állam, Kijev,
Mekka, Cordoba, Bagdad.

alapján.
Írott szöveg és ábra/térkép
összevetése.
Műalkotások stílusjegyeinek
felismerése, korszakolása.
Vaktérkép készítése a
Európáról és a KözelKeletről a tanult földrajzi
helyek bejelölésével.
Időrendi táblázat készítése
az Európa egyes régióinak
eseményeiről a VI–X.
században.

A MAGYARSÁG TÖRTÉNETE AZ ÁLLAMALAPÍTÁSIG (6. témakör)
Fejlesztendő
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek
kompetenciák,
tanulói tevékenységekre
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák
Bevezetés a magyar őstörténet
Előadásból jegyzet, illetve
anyanyelvi kompetencia
kutatásba.
vázlat készítése.
hatékony, önálló tanulás
Eltérő elméletek, mítoszok a
Mítoszokból, mondákból a
esztétikai-művészeti
magyarság őstörténetéről.
történelmi tények
tudatosság és
A magyar nép őstörténete és
kiemelése.
kifejezőképesség
vándorlása.
Időrendi táblázat készítése: a
A honfoglalástól az
magyar őstörténet, a
Kiemelt fejlesztési
államalapításig.
vándorlás és a honfoglalás
feladatok
Géza fejedelem.
eseményeinek
európai azonosságtudat hozzárendelése az egyetemes
egyetemes kultúra
Évszámok:
vagy az európai történelem
a tanulás tanítása
895, 955, 973, 997, 1000/1001.
nagy korszakaihoz.
hon- és népismeret
Személyek:
A vaktérképen jelölje be a
Álmos, Árpád, Géza fejedelem,
magyar nép pusztai
Érettségi kompetenciák
Szent István, Koppány,
vándorlásának színhelyeit és
a szaknyelv alkalmazása
Topográfia:
a kalandozások legfontosabb
tájékozódás térben és
Levédia, Etelköz, Vereckeieseményeinek helyszíneit.
időben
hágó, Augsburg.
Forráselemzés: pl. Ibn
források használata és
Fogalmak:
Ruszta, Gardízi Bölcs
értékelése
nomadizmus, kettős fejedelemség,
Leó leírásai a
az eseményeket alakító
nemzetség tözs, székely,
magyarokról.
tényezők feltárása,
kalandozások, szeniorátus.
Szembenálló érvek
történelmi események és
képviselete vitában:
jelenségek problémamagyarok eredete.
központú bemutatása
Kiselőadás: pl. a magyarság
életmódjáról.
Folyamatábra készítése a
honfoglalásról.
Egy jurta lerajzolása.
Bibliográfia készítése az
iskolai könyvtárban
található az
honfoglalásról szóló
kiadványokról.
A szerző álláspontjának
feltárása forrásból.
Géza fejedelem
személyiségének
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Kapcsolódási
lehetőségek
magyar nyelv
rajz
irodalom
földrajz
könyvtár

rekonstruálása források
alapján.

Fejlesztendő
kompetenciák, fejlesztési
feladatok
Kulcskompetenciák
anyanyelvi kompetencia
hatékony, önálló tanulás
esztétikai-művészeti
tudatosság és
kifejezőképesség

ÉV VÉGI ISMÉTLÉS (7. témakör)
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek
tanulói tevékenységekre
A 9. évfolyamon tanult témák és
tartalmak

Kiemelt fejlesztési
feladatok

hon- és népismeret
európai azonosságtudat egyetemes kultúra
a tanulás tanítása
Érettségi kompetenciák
a szaknyelv alkalmazása
tájékozódás térben és
időben
források használata és
értékelése
az eseményeket alakító
tényezők feltárása,
történelmi események és
jelenségek problémaközpontú bemutatása

Előadásból jegyzet, illetve
vázlat készítése.
Mítoszokból, mondákból a
történelmi tények
kiemelése.
A tanult helyszínek
megkeresése mai
helyzetet tükröző
térképeken.
Természeti viszonyok
hatásának vizsgálata
térkép segítségével.
Kiselőadások az életmód
és a kultúra egyes
elemeiről:
Időrendi táblázat készítése:
a görög és a római
történelem
legfontosabb
eseményeinek egymás
mellé állítása.
Vaktérkép készítése
Európáról a tanult
helyszínek
bejelölésével.
Műalkotások
stílusjegyeinek
felismerése,
korszakolása.

Kapcsolódási
lehetőségek
művészettörténet
irodalom
földrajz

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek

A tanulók legyenek képesek:
Lényeg kiemelésére megadott szempontok szerint.
Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészleteket összehasonlítani.
Tudományos-ismeretterjesztő szöveg lényegét kiemelni, tartalmilag összehasonlítani egyéb
ismeretforrásokkal.
Tájékozódni kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratok repertóriumaiban és az internet valamely
magyar nyelvű keresőprogramjában.
Ellentétes nézeteket összehasonlítani és megvitatni az őstörténet, az ókor és a középkor kutatásával
kapcsolatban.
A vita során a véleménykülönbségek tisztázására, a saját álláspont gazdagítására, továbbfejlesztésére, a
mások véleményének figyelembevételével
Tematikus bibliográfiák készítésére az iskolai és közkönyvtárak felhasználásával.
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Eltérő álláspontok felismerésére megadott történelmi források és tudományos feldolgozások
szövegében; az eltérések okainak vizsgálatára.
Másodlagos forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezésére tanári rávezetéssel.
Jegyzetet készíteni kb. 5–6 percnyi normál beszédtempójú előadásrészletről.
Kivonatot készíteni rövidebb (4–5 oldalnyi) tudományos-ismeretterjesztő szövegrészletről, feleletterv
készíteni megadott témáról.
Szövegtömörítésre, szöveg átfogalmazására adott szempont szerint.

Kifejezőképességek

A tanulók legyenek képesek:
Híres ókori és középkori tárgyi emlékek felismerésére, azok bemutatására élőszóban.
A változás történeti jellegének értelmezésére meghatározott ős-, ó- és kora középkori jelenségekben,
folyamatokban.
Vitaindítók tartására adott témáról tanári útmutatás alapján.
Szóbeli ismertető (felelet, kiselőadás) tartására előzetes vázlatkészítéssel.
Előre megadott álláspontok képviseletére egyes történelmi kérdések megvitatása során.
Táblázatot készíteni demográfiai, gazdasági és társadalomtörténeti adatok bemutatásához.
Kiemelkedő történelmi személyiségeik döntéseinek értékelni.

Tájékozódás időben

A tanulók legyenek képesek:
A keresztény időszámítást összehasonlítani az egyiptomi, a görög, a római és az iszlám időszámítással.
A magyar őstörténet, a vándorlás és a honfoglalás eseményeit hozzárendelni az egyetemes vagy az
európai történelem nagy korszakaihoz.
Időrendi táblázatot készíteni.

Tájékozódás térben

A tanulók legyenek képesek:
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítására történelmi és földrajzi térképlapok
egymás mellé illesztésével, a szaktanár útmutatása alapján.
Történelmi helyeket megkeresni mai helyzetet tükröző térképeken.
Sematikus rajzot készíteni egy-egy történeti táj egységeiről.
Végezetül a tanulók legyenek képesek a történelmet a keresztény látásmód alapján értelmezni, a hívő
ember reménységével és valóságérzékével. Tanulják meg felismerni a keresztény értékeket a
történelemben, a történelmi folyamatokban és az egyes emberekben.
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10. évfolyam
Óraszám:

111 óra/év
3 óra/hét

Témakör
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Témakör

Óraszám

Az érett középkor
Az Árpád-házi királyok kora
A késő középkor
Magyarország a XIV–XV. században
Kora újkor: A felfedezések kora
(1492–1721)
Magyarország története a kora újkorban
(1490–1711)
Év végi ismétlés
ÖSSZESEN

14 óra
17 óra
14 óra
17 óra
19 óra
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20 óra
10 óra
111 óra

AZ ÉRETT KÖZÉPKOR (1. témakör)
Fejlesztendő
Érettségi témák,
Javaslatok, lehetőségek tanulói
kompetenciák,
tartalmak
tevékenységekre
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák A középkori egyház és az Előadásból jegyzet, illetve vázlat
anyanyelvi
uralkodói hatalom
készítése.
kompetencia
Európában.
Forráselemzés: pl. Dictatus papae,
digitális kompetencia
A lovagkor.
Magna Charta Libertatum.
hatékony, önálló
A szabad költözésű
A keresztes hadjáratok helyszíneinek
tanulás
jobbágyság és a
megkeresése mai helyzetet tükröző
szociális és
vándormozgalmak.
térképeken.
állampolgári
A középkori városok.
Természeti viszonyok hatásának
kompetencia
Érdekérvényesítés és
vizsgálata térkép segítségével: pl.
esztétikai-művészeti
érdekvédelem a
városok alapítása.
tudatosság és
középkorban
Folyamatábra készítése az rendi állam
kifejezőképesség
(kommunák, céhek,
kialakulásáról.
egyetemek).
Kiselőadások az életmód és a kultúra
Kiemelt fejlesztési
A középkor művelődése.
egyes elemeiről: pl. lovagrendek.
feladatok
Mindennapok a
Képek keresése az interneten középkori
európai
középkorban. Bűn és
egyházi épületekről a mai Anglia,
azonosságtudat bűnüldözés a
Franciaország, Németország illetve
egyetemes kultúra
középkorban.
Olaszország területéről.
aktív
Egy katedrális vagy alaprajzának
állampolgárságra
Kronológia:
lerajzolása.
nevelés
1066, 1077, 1095, 1122,
Bibliográfia készítése az iskolai
a tanulás tanítása
1215, 1278.
könyvtárban található a középkori
Személyek:
egyházról szóló kiadványokról.
Érettségi kompetenciák
I. (Hódító) Vilmos, VII.
Szerepjáték: pl. egy lovaggá ütés
a szaknyelv
Gergely, IV. Henrik, III.
szertartásának vagy egy
alkalmazása
Ince, Habsburg Rudolf,
istenítéletnek eljátszása.
tájékozódás térben és Szent Ferenc, Szent
Időrendi táblázat készítése: pl. a
időben
Domonkos, Aquinói
Német-római Császárság, Anglia,
források használata
Szent Tamás.
Franciaország és Bizánc
és értékelése
Fogalmak:
legfontosabb eseményeinek egymás
az eseményeket
királyi udvar, kamara,
mellé állítása.
alakító tényezők
kancellária, kiközösítés,
Vaktérkép készítése Európáról a tanult
feltárása, történelmi
zarándok, ereklye,
helyszínek bejelölésével.
események és
keresztes hadjáratok,
A szerző álláspontjának feltárása
jelenségek
inkvizíció, eretnekség,
forrásból.
probléma-központú
kolduló rendek, városi
Írott szöveg és ábra/térkép összevetése.
bemutatása
önkormányzat,
Műalkotások stílusjegyeinek felismerése,
nyomásos gazdálkodás,
korszakolása.
hospes, céh, skolasztika,
egyetem, lovagi kultúra,
romanika, gótika.
Topográfia:
Szentföld, Velence,
Flandria, Champagne,
Párizs, Hanza városok (pl.
Lübeck), a levantei
kereskedelem útvonala
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AZ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK KORA (2. témakör)
Fejlesztendő
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek tanulói
kompetenciák,
tevékenységekre
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák Szent István király műve
Előadásból jegyzet, illetve vázlat
anyanyelvi
Az új rend megszilárdítása.
készítése.
kompetencia
Szent László és Könyves
Bibliográfia készítése az iskolai
digitális kompetencia
Kálmán.
könyvtárban található a Szent
hatékony, önálló
Az Aranybulla és a tatárjárás.
Istvánról szóló kiadványokról.
tanulás
Gazdasági és társadalmi
Forráselemzés: pl. Szent István
szociális és
változások a XIII.
törvényei, az Aranybulla.
állampolgári
században.
Mondákból a történelmi tények
kompetencia
Az Árpád-kori életmód és
kiemelése.
vállalkozói
kultúra.
Szent László személyiségének
kompetencia
rekonstruálása források alapján.
esztétikai-művészeti
Kronológia:
Családfa készítése az Árpád-házi
tudatosság és
1000-1038, 1077–95, 1095–
királyokról és családi
kifejezőképesség
1116, 1205–1235, 1222,
kapcsolataikról.
1235–70, 1241–42, 1301.
Térkép alapján időrendi táblázat
Kiemelt fejlesztési
Személyek:
készítése a tatárjárásról.
feladatok
Szent István, Szent Imre,
Szembenálló felek érdekeinek és
Hon- és népismeret
Szent Gellért, Szent. László,
elveinek képviselete vitában: pl. II.
aktív
Könyves Kálmán, III. Béla,
András↔Béla herceg (a későbbi
állampolgárságra
Anonymus, II. András, IV.
IV. Béla)
nevelés
Béla.
Kiselőadások az életmód és a kultúra
a tanulás tanítása
Fogalmak:
egyes elemeiről.
tized, vármegye, ispán,
Képek keresése az interneten a
Érettségi kompetenciák
várnépek, várjobbágyok,
korszak művészeti emlékeiről.
a szaknyelv
bán, vajda, nádor, regálé,
A szerző álláspontjának feltárása
alkalmazása
báró, nemes, Aranybulla,
forrásból.
tájékozódás térben és székelyek, szászok, kunok.
Írott szöveg és ábra/térkép
időben
Topográfia:
összevetése.
források használata
Pannonhalma, Esztergom
Műalkotások stílusjegyeinek
és értékelése
Fehérvár, Pozsony,
felismerése, korszakolása.
az eseményeket
Horvátország, Erdély,
Lakóhelyünk egyik Árpád-kori
alakító tényezők
Dalmácia, Szerémség, Muhi,
emlékének megtekintése.
feltárása, történelmi Buda.
Vaktérkép készítése Magyarországról:
események és
a fontosabb helyszínek bejelölése
jelenségek
vaktérképen.
probléma-központú
bemutatása

Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák
anyanyelvi
kompetencia
digitális kompetencia
hatékony, önálló
tanulás
szociális és
állampolgári
kompetencia
esztétikai-művészeti
tudatosság és
kifejezőképesség

A KÉSŐ KÖZÉPKOR (3. témakör)
Érettségi témák, tartalmak Javaslatok, lehetőségek tanulói
tevékenységekre
Nyugat-Európa válsága
(éhínség, járványok,
háborúk).
Itália, a humanizmus és a
reneszánsz.
Az angol és francia rendi
monarchia felemelkedése.
A német császárság és a
pápaság hanyatlása.
A közép- és kelet-európai
régió.
Az Oszmán Birodalom
terjeszkedése.

Előadásból jegyzet, illetve vázlat
készítése.
Folyamatábra készítése: pl. a XIV–
XV. századi nyugat-európai
népességcsökkenésről, a huszita
háborúk okairól, a kelet-európai
régió eltérő fejlődésének okairól.
Huizinga A középkor alkonya vagy
más korszakról szóló tudományos
ismeretterjesztő műről rövid
vázlat írása.
Jeanne d’Arc személyiségének
rekonstruálása források alapján.
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Kapcsolódási
lehetőségek
művészettörténet
irodalom
földrajz
informatika
könyvtár
hittan

Kiemelt fejlesztési
feladatok
európai
azonosságtudat egyetemes kultúra
aktív
állampolgárságra
nevelés
a tanulás tanítása

Érettségi kompetenciák
a szaknyelv
alkalmazása
tájékozódás térben és
időben
források használata
és értékelése
az eseményeket
alakító tényezők
feltárása, történelmi
események és
jelenségek problémaközpontú bemutatása

Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák
anyanyelvi
kompetencia
digitális kompetencia
hatékony, önálló
tanulás
esztétikai-művészeti
tudatosság és
kifejezőképesség

Kiemelt fejlesztési
feladatok
hon- és népismeret
a tanulás tanítása

Érettségi kompetenciák
a szaknyelv
alkalmazása
tájékozódás térben és
időben
források használata
és értékelése
az eseményeket
alakító tényezők
feltárása, történelmi
események és
jelenségek

Kronológia:
1337–1453, 1389, 1410,
1415, 1453.
Személyek:
Lorenzo Medici, Machiavelli,
Jeanne d'Arc, Tudor-ház,
Husz János, Gutenberg,
III. Iván, II. Mohamed,
Ferdinánd, Izabella.
Fogalmak:
rendiség, reneszánsz,
humanizmus, husziták,
szultán, szpáhi, janicsár,
reconquista.
Topográfia:
Firenze, Kasztília, Aragónia,
Svájc, Avignon, Konstanz,
Prága, Rigómező.

Forráselemzés: pl. a konstanzi
zsinatról.
Kiselőadások: pl. a török hadseregről.
Képek keresése az interneten itáliai
reneszánsz egyházi épületekről.
Bibliográfia készítése az iskolai
könyvtárban található az Oszmán
Birodalomról szóló
kiadványokról.
A szerző álláspontjának feltárása
forrásból
Írott szöveg és ábra/térkép
összevetése.
Időrendi táblázat készítése az Európa
egyes régióinak eseményeiről a
XIV–XV. században.
Vaktérkép készítése Európáról a
tanult helyszínek bejelölésével.

MAGYARORSZÁG A XIV–XV. SZÁZADBAN (4. témakör)
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek tanulói
tevékenységekre
Károly Róbert és Nagy Lajos.
Társadalmi változások.
Luxemburgi Zsigmond kora.
Védekezés az oszmán–török
terjeszkedés ellen. Hunyadi
János.
Hunyadi Mátyás uralkodása.
Életformák a XV. századi
Magyarországon.
Kultúra és művelődés.
Kronológia:
1308–42, 1342–82, 1351,
1387–1437, 1396, 1456,
1458–90.
Személyek:
Csák Máté, Károly Róbert,
Nagy Lajos, Luxemburgi
Zsigmond, Hunyadi János, V.
László, Hunyadi Mátyás,
Kapisztrán Szent János, Vitéz
János
Fogalmak:
harmincad, kapuadó, szabad
királyi város, bányaváros,
mezőváros, úriszék, főnemes,
köznemes, kilenced, ősiség,

Előadásból jegyzet, illetve vázlat
készítése.
Mondákból a történelmi tények
kiemelése.
Forráselemzés: pl. Károly Róbert
gazdasági reformjai, 1351-es
törvények.
Mátyás személyiségének
rekonstruálása források alapján.
Bibliográfia készítése az iskolai
könyvtárban található a Mátyásról
szóló kiadványokról.
Hunyadi János csatáinak megkeresése
mai helyzetet tükröző térképeken.
Térkép alapján időrendi táblázat
készítése: pl. Hunyadi János,
Hunyadi Mátyás hadjáratairól.
Szembenálló felek érdekeinek és
elveinek képviselete vitában: pl.
Garai László (V. László pártja)↔
Hunyadi János (I. Ulászló pártja)
Kiselőadások az életmód és a kultúra
egyes elemeiről.
Képek keresése az interneten a
korszak művészeti emlékeiről.
A szerző álláspontjának feltárása
forrásból.
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probléma-központú
bemutatása

végvári rendszer, rendkívüli
hadiadó, fekete sereg,
Corvina.
Topográfia:
Temesvár, Körmöcbánya,
Selmecbánya,
Besztercebánya, Visegrád,
Havasalföld, Moldva, Kassa,
Nikápoly, Nándorfehérvár,
Bécs

Írott szöveg és ábra/térkép
összevetése.
Műalkotások stílusjegyeinek
felismerése, korszakolása.
Lakóhelyünk egyik XIV–XV. századi
emlékének megtekintése.
Családfa készítése a vegyesházi
királyokról és családi
kapcsolataikról.
Vaktérkép készítése Magyarországról:
a fontosabb helyszínek bejelölése
vaktérképen.

KORA ÚJKOR: A FELFEDEZÉSEK KORA (1492–1721) (5. témakör)
Fejlesztendő
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek tanulói
kompetenciák,
tevékenységekre
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák A nagy földrajzi felfedezések Előadásból jegyzet, illetve vázlat
anyanyelvi
és következményei: az
készítése.
kompetencia
európai és Európán kívüli
Folyamatábra készítése: pl. a
digitális kompetencia
kultúrák találkozása, a
felfedezések megindulásának
hatékony, önálló
gyarmatosítás.
okairól.
tanulás
Az atlanti hatalmak
Térkép alapján időrendi táblázat
szociális és
felemelkedése. A modern
készítése: pl. a felfedezésekről.
állampolgári
világgazdasági rendszer
Képek keresése az interneten barokk
kompetencia
kialakulásának kezdetei.
egyházi épületekről.
esztétikai-művészeti
Reformáció és katolikus
Bibliográfia készítése az iskolai
tudatosság és
megújulás.
könyvtárban található a
kifejezőképesség
Az abszolutizmus. A modern
reformációról szóló
állam kialakulása.
kiadványokról.
Kiemelt fejlesztési
Az angol forradalom. A
Cromwell, XIV. Lajos
feladatok
parlamentáris monarchia
személyiségének rekonstruálása
európai
kialakulása.
források alapján.
azonosságtudat A hatalmi viszonyok
Összehasonlító táblázat készítése a
egyetemes kultúra
átrendeződése Európában.
katolikus, evangélikus és
aktív
A tudományos világkép
református tanításról és
állampolgárságra
átalakulása.
egyházszervezetről
nevelés
Forráselemzés: pl. Jognyilatkozat.
a tanulás tanítása
Kronológia:
Kiselőadások: pl. a korszak nagy
1492, 1517, 1588, 1618–48,
tudósairól, Londonról.
Érettségi kompetenciák
1640–49, 1689, 1701–1714.
A szerző álláspontjának feltárása
a szaknyelv
Személyek:
forrásból.
alkalmazása
Kolumbusz, Magellán, V.
Írott szöveg és ábra/térkép
tájékozódás térben és Károly, Luther, Kálvin,
összevetése.
időben
Kopernikusz, Galilei, I.
Időrendi táblázat készítése az Európa
források használata
Erzsébet, II. Fülöp,
egyes régióinak eseményeiről a
és értékelése
Cromwell, Richelieu, XIV.
XVI–XVII. században.
az eseményeket
Lajos, Nagy Péter.
Vaktérkép készítése Európáról a
alakító tényezők
Fogalmak:
tanult helyszínek bejelölésével.
feltárása, történelmi
gyarmatosítás,
események és
konkvisztádor, ültetvény, vijelenségek
lágkereskedelem,
probléma-központú
abszolutizmus, reformáció,
bemutatása
protestáns, evangélikus,
református, ellenreformáció,
jezsuiták, barokk,
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manufaktúra, anglikán,
puritán, jogállam,
merkantilizmus.
Topográfia:
Genf, Németalföld,
Antwerpen, London,
Versailles, portugál és
spanyol gyarmatok.
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A KORA ÚJKORBAN (1490–1711) (6. témakör)
Fejlesztendő
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek tanulói
Kapcsolódási
kompetenciák,
tevékenységekre
lehetőségek
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák A Jagelló-kor.
Előadásból jegyzet, illetve vázlat
művészetanyanyelvi
A török hódoltság.
készítése.
történet
kompetencia
A Habsburgok és a magyar
Mondákból a történelmi tények
irodalom
digitális kompetencia
rendek.
kiemelése.
földrajz
hatékony, önálló
Az Erdélyi Fejedelemség.
Folyamatábra készítése: pl. a Dózsainformatika
tanulás
Függetlenségi harcok és
féle parasztfelkelés okairól, a
könyvtár
szociális és
országegyesítő kísérletek:
mohácsi vereségről
hittan
állampolgári
Bocskai István, Bethlen
Szembenálló felek érdekeinek és
kompetencia
Gábor, és Zrínyi Miklós.
elveinek képviselete vitában: pl.
esztétikai-művészeti
A reformáció és a katolikus
Báthory István
tudatosság és
megújulás Magyarországon.
(törökpárt)↔Bekes Gáspár
kifejezőképesség
Gazdasági és társadalmi
(Habsburg-párt)
változások. Népesség és
Forráselemzés: pl. Bocskai
Kiemelt fejlesztési
környezet.
végrendelete, Rákóczi kiáltványa.
feladatok
A török kiűzése.
Térkép alapján időrendi táblázat
hon- és népismeret
A Rákóczi-szabadságharc.
készítése: pl. az ország három
aktív
részre szakadásáról, a
állampolgárságra
Kronológia:
várháborúkról, a tizenöt éves
nevelés
1514, 1526, 1541, 1552,
háborúról, a török kiűzéséről.
a tanulás tanítása
1566, 1591–1606, 1664,
Fráter György, Zrínyi Miklós, II.
1686, 1699, 1703–11.
Rákóczi Ferenc személyiségének
Érettségi kompetenciák
Személyek:
rekonstruálása források alapján.
a szaknyelv
Dózsa György, II. Lajos,
Bibliográfia készítése az iskolai
alkalmazása
Szapolyai János, II.
könyvtárban található a Rákóczitájékozódás térben és Szulejmán, Zrínyi Miklós,
szabadságharcról szóló
időben
Báthory István, Károli
kiadványokról.
források használata
Gáspár, Bocskai István,
Családfa készítése II. Rákóczi Ferenc
és értékelése
Bethlen Gábor, Pázmány
felmenőiről.
az eseményeket
Péter, Zrínyi Miklós (a költő A Rákóczi szabadságharc
alakító tényezők
és hadvezér), I. Lipót,
legfontosabb helyszíneinek
feltárása, történelmi
Savoyai Jenő, II. Rákóczi
megkeresése mai helyzetet
események és
Ferenc.
tükröző térképeken.
jelenségek
Fogalmak:
Kiselőadások az életmód és a kultúra
probléma-központú
örökös jobbágyság, hajdú,
egyes elemeiről.
bemutatása
hódoltság, kuruc, labanc,
Képek keresése az interneten a
rendi konföderáció,
korszak művészeti emlékeiről és
trónfosztás.
várairól.
Topográfia:
A szerző álláspontjának feltárása
Mohács, Eger, Szigetvár,
forrásból.
Sárospatak, Győr, Várad,
Írott szöveg és ábra/térkép
Nagyszombat.
összevetése.
Műalkotások stílusjegyeinek
felismerése, korszakolása.
Lakóhelyünk egyik XVI–XVII.
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századi emlékének megtekintése.
Vaktérkép készítése Magyarországról:
a fontosabb helyszínek bejelölése
vaktérképen.
ÉV VÉGI ISMÉTLÉS (7. témakör)
Fejlesztendő
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek tanulói
kompetenciák,
tevékenységekre
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák A 10. évfolyamon tanult
Előadásból jegyzet, illetve vázlat
anyanyelvi
témák és tartalmak
készítése.
kompetencia
Mítoszokból, mondákból a történelmi
hatékony, önálló
tények kiemelése.
tanulás
A tanult helyszínek megkeresése mai
esztétikai-művészeti
helyzetet tükröző térképeken.
tudatosság és
Természeti viszonyok hatásának
kifejezőképesség
vizsgálata térkép segítségével.
Kiselőadások az életmód és a kultúra
Kiemelt fejlesztési
egyes elemeiről:
feladatok
Időrendi táblázat készítése: az európai
hon- és népismeret
és a magyar történelem
európai
legfontosabb eseményeinek
azonosságtudat egymás mellé állítása.
egyetemes kultúra
Vaktérkép készítése Európáról és
a tanulás tanítása
Magyarországról a tanult
helyszínek bejelölésével.
Érettségi kompetenciák
Műalkotások stílusjegyeinek
a szaknyelv
felismerése, korszakolása.
alkalmazása
tájékozódás térben és
időben
források használata
és értékelése
az eseményeket
alakító tényezők
feltárása, történelmi
események és
jelenségek
probléma-központú
bemutatása
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Kapcsolódási
lehetőségek
művészettörténet
irodalom
földrajz

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek

A tanulók legyenek képesek:
Írott források elemzésére: az egyes szövegek forrásértékének megállapítására ellentétes felfogású
forrásrészletek összehasonlítására.
Többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárására.
Annak felismerésére, hogy a kortárs milyen információk birtokában dönthetett, milyen folyamatok
maradhattak és maradtak is rejtve előtte (gazdasági folyamatok, éghajlati változások stb.).
Jegyzeteket készíteni előre megadott szakirodalmi részletek alapján.
A jegyzetek felhasználásával egy-kétoldalas kiselőadásokat készíteni.
Tanári útmutatással szakirodalom (könyvek, folyóiratok) felhasználásával kisebb (3–6 oldalas)
tanulmányt készíteni.

Kifejezőképességek

A tanulók legyenek képesek:
A középkor és a kora újkor jelentős személyiségei életútjának bemutatására.
Az élethelyzetek értékelésére történeti válaszutaknál és nehéz döntéseknél.
A korszakra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használatára.
Írásműveket (esszéket) készíteni történeti témákról segédeszközök nélkül vagy azok felhasználásával, a
középkor és a kora újkor témáiból, meghatározott terjedelemben (15-30 sor).
Egy téma bemutatására többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, tárgyak stb.)
ötvözésével.

Tájékozódás időben

A tanulók legyenek képesek:
A változás fölismerésére a történelemben, elemzésére konkrét történelmi példákon. Az induktív és
deduktív érvelési technikákat ismerni és alkalmazni szóban és írásban.
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítására.

Tájékozódás térben

A tanulók legyenek képesek:
A térben és időben játszódó események közötti kapcsolat fölismerésére, időrendi táblázatok és térképek
összehasonlítására.
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek, okainak megállapítására történelmi és földrajzi térképek
alapján, szaktanári segítséggel (pl. ásványkincsek – bányavárosok).
Topográfiai adatok, folyamatok, jelenségek megmutatására a mai viszonyokat tükröző térképeken.
Végezetül a tanulók legyenek képesek a történelmet a keresztény látásmód alapján értelmezni, a hívő
ember reménységével és valóságérzékével. Tanulják meg felismerni a keresztény értékeket a
történelemben, a történelmi folyamatokban és az egyes emberekben.
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ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
az általános műveltséget megszilárdító szakasz befejező évfolyamára
A tanulói teljesítmények értékelésének ebben a szakaszban három fő célja van: visszajelzést nyújtani az
előírt tananyagban elért előrehaladásról és a diákok erős és gyenge pontjairól, hozzájárulni a tanulási
motiváció kialakításához, fenntartásához és további erősítéséhez; valamint erősíteni a tanulók reális
önértékelését.
Alapelv, hogy értékeléskor a tanár mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tanulói teljesítményeket
értékelje. Elsődlegesen ne a negatívumok kiemelésére, hanem a teljesítmény, hozzáállás, motiváltság,
öntevékenység javulására koncentráljon.
A tanuló előrehaladása szempontjából a következő értékelési események tervezhetők:
o Folyamatos számonkérés szóban, írásban és önálló feladatok alapján a tanítási órákon ellenőrzés
céljából.
o Évközi dolgozatok megírása meghatározott szempontok alapján (például a források használatának
és értékelésének képessége) minősítés céljából.
o Tematikus, témazáró feladatsorok, amelyek átfogó ismeretekre és képességekre irányulnak, a
minősítés és a tanári folyamat kontrollja céljából.
o Belső és külső vizsgák, amelyek a művelődési anyag súlyponti szempontjait és
követelményrendszerét mérik, az ellenőrzés, a minősítés és a tanítási kontroll céljából.
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11. évfolyam
Óraszám:

129,5 óra/év
3,5 óra/hét

Témakör
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Témakör

Óraszám

A felvilágosodás kora (1721 – 1789)
Magyarország újjászerveződése a Habsburg
Birodalom keretei között
A polgári átalakulás kora
A polgárosodás kezdetei Magyarországon
Forradalom és szabadságharc Magyarországon
A nemzetállamok és az imperializmus kora
A polgárosodás kibontakozása Magyarországon
Év végi ismétlés
ÖSSZESEN

15 óra
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13 óra
20 óra
18 óra
15 óra
21 óra
18 óra
9,5 óra
129,5 óra

A FELVILÁGOSODÁS KORA (1. témakör)
Fejlesztendő
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek tanulói
kompetenciák,
tevékenységekre
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák A felvilágosodás.
Előadásból jegyzet, illetve vázlat
anyanyelvi
A felvilágosult
készítése.
kompetencia
abszolutizmus Ausztriában
Forráselemzés: pl. A törvények
digitális kompetencia
és Poroszországban.
szelleme, az USA alkotmánya
hatékony, önálló
Az orosz nagyhatalom.
Forrásszemelvények keresése
tanulás
Az USA létrejötte.
(magyarul + angol/francia
szociális és
Az Egyesült Államok
nyelven) az interneten a
állampolgári
alkotmánya.
felvilágosodás egyik
kompetencia
A hatalmi ágak kialakulása
gondolkodójától.
és működése a kora újkortól
Folyamatábra készítése a porosz
napjainkig
nagyhatalom kialakulásáról.
Kiemelt fejlesztési
A XVIII. századi
Kiselőadások: pl. Nagy Péterről, a
feladatok
életviszonyok.
XVIII. századi életmódról, a
európai
szabadkőművességről.
azonosságtudat Kronológia:
Bibliográfia készítése az iskolai
egyetemes kultúra
1740–48, 1756–63. 1776,
könyvtárban található a
aktív
1783,
felvilágosodásról szóló
állampolgárságra
Személyek:
kiadványokról.
nevelés
Nagy Frigyes, Nagy Katalin,
Szerepjáték: pl. a francia-amerikai
a tanulás tanítása
Voltaire, Montesquieu,
szövetségkötésről, a korszak egyik
Rousseau, Diderot,
háborúját lezáró tárgyalásokról.
Érettségi kompetenciák
Washington, Jefferson.
Időrendi táblázat készítése: pl. az
a szaknyelv
Fogalmak:
USA kialakulásának legfontosabb
alkalmazása
enciklopédia, ráció, a
eseményeiről.
tájékozódás térben és hatalmi ágak megosztása,
Vaktérkép készítése Európáról és az
időben
társadalmi szerződés,
USA keleti partvidékéről a tanult
források használata
felvilágosodott
helyszínek bejelölésével.
és értékelése
abszolutizmus, alkotmány.
Nagy gondolkodók, uralkodók
az eseményeket
Topográfia:
álláspontjának feltárása forrásból.
alakító tényezők
Poroszország,
Írott szöveg és ábra/térkép
feltárása, történelmi
Lengyelország, angol és
összevetése.
események és
francia gyarmatok Északjelenségek
Amerikában, Washington.
probléma-központú
bemutatása

Kapcsolódási
lehetőségek
irodalom
földrajz
informatika
idegen nyelv
könyvtár
filozófia

MAGYARORSZÁG ÚJJÁSZERVEZŐDÉSE A HABSBURG BIRODALOM KERETEI KÖZÖTT (2.
témakör)
Fejlesztendő
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek tanulói
Kapcsolódási
kompetenciák,
tevékenységekre
lehetőségek
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák A magyar királyság a
Előadásból jegyzet, illetve vázlat
művészetanyanyelvi
Habsburg Birodalomban.
készítése.
történet
kompetencia
Demográfiai változások, az
Térkép alapján a magyarországi
irodalom
digitális kompetencia
etnikai arányok átalakulása.
nemzetiségek lakóhelyének
földrajz
hatékony, önálló
Vallásfelekezetek a XVIII.
körülhatárolása.
informatika
tanulás
századi Magyarországon
Forráselemzés: pl. Pragmatica Sanctio, könyvtár
szociális és
A gazdaság és a társadalom
Urbárium, Ratio Educationis,
hittan
állampolgári
képe.
türelmi rendelet
kompetencia
A felvilágosult
Mária Terézia, II. József
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esztétikai-művészeti
tudatosság és
kifejezőképesség

Kiemelt fejlesztési
feladatok
Hon- és népismeret
aktív
állampolgárságra
nevelés
a tanulás tanítása

Érettségi kompetenciák
a szaknyelv
alkalmazása
tájékozódás térben és
időben
források használata
és értékelése
az eseményeket
alakító tényezők
feltárása, történelmi
események és
jelenségek
probléma-központú
bemutatása

Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák
anyanyelvi
kompetencia
digitális kompetencia
hatékony, önálló
tanulás
szociális és
állampolgári
kompetencia

Kiemelt fejlesztési
feladatok
európai
azonosságtudat egyetemes kultúra
aktív
állampolgárságra
nevelés
a tanulás tanítása

Érettségi kompetenciák
a szaknyelv
alkalmazása
tájékozódás térben és
időben
források használata

abszolutizmus és a rendek
összeütközése.
A felvilágosodás és a
nemzeti ébredés.
Kronológia:
1740–80, 1767, 1777,
1780–1790.
Személyek:
III. Károly, Mária Terézia,
II. József.
Fogalmak:
helytartótanács, betelepítés,
kettős vámrendszer,
jozefinizmus, vallási
türelem, állandó hadsereg.
Topográfia:
Határőrvidék, Bánát.

személyiségének rekonstruálása
források alapján.
Bibliográfia készítése az iskolai
könyvtárban található II. Józsefről
szóló kiadványokról.
Családfa készítése a XVIII. századi
Habsburg uralkodókról és családi
kapcsolataikról.
Szembenálló vélemények képviselete
vitában: pl. II. József ↔ rendek, a
Habsburg uralom hatása
Magyarország fejlődésére.
Kiselőadások az életmód és a kultúra
egyes elemeiről.
Képek keresése az interneten a
korszak művészeti emlékeiről.
A szerző álláspontjának feltárása
forrásból.
Írott szöveg és ábra/térkép
összevetése.
Műalkotások stílusjegyeinek
felismerése, korszakolása.
Lakóhelyünk egyik XVIII. századi
emlékének megtekintése.

A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORA (3. témakör)
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek tanulói
tevékenységekre
A polgári forradalom
Franciaországban.
Az emberi és polgári jogok
nyilatkozata.
A francia forradalom és az
egyház
A napóleoni háborúk
Európája.
Európa a Szent Szövetség
korában.
Forradalmi hullámok a
XIX. század első felében.
A XIX. század eszméi.
Az ipari forradalom és
társadalmi hatásai.
Az ipari forradalom hatásai
az életkörülményekre és a
környezetre.
Kronológia:
1789, 1794, 1804–15, 1830,
1848.
Személyek:
XVI. Lajos, Danton,
Robespierre, Metternich,
Napóleon, Watt,

Előadásból jegyzet, illetve vázlat
készítése.
Folyamatábra készítése: pl. a francia
forradalom kitöréséről.
Robespierre és Danton
személyiségének rekonstruálása a
Danton című film és források
alapján.
Forráselemzés: pl. a liberalizmusról
(Az Emberi és polgári jogok
nyilatkozata), a nacionalizmusról
és a szocializmusról.
Kiselőadások: pl. a jelentősebb
találmányokról és feltalálókról, a
francia forradalom nagy
személyiségeiről.
Képek keresése az interneten az ipari
forradalom jelentősebb
találmányairól.
Bibliográfia készítése az iskolai
könyvtárban található a
szocializmusról szóló
kiadványokról (elkülönítve az 1990
előtt kiadottakat).
A szerző álláspontjának feltárása
forrásból.
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Kapcsolódási
lehetőségek
fizika
földrajz
informatika
könyvtár
hittan

és értékelése
az eseményeket
alakító tényezők
feltárása, történelmi
események és
jelenségek problémaközpontú bemutatása

Stephenson, Marx.
Fogalmak:
nacionalizmus, liberalizmus,
szocializmus,
konzervativizmus, polgári
szabadságjogok, parlamenti
rendszer, emigráció, reakció,
terror, kapitalizmus, tőkés,
proletár.
Topográfia:
Waterloo.

Időszalag készítése a XIX. század első
felének forradalmi hullámairól.
Írott szöveg és ábra/térkép
összevetése.
Vaktérkép készítése Európáról a
forradalmi és a napóleoni háborúk
ütközeteinek bejelölésével.

A POLGÁROSODÁS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON (4. témakör)
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek tanulói
kompetenciák,
tevékenységekre
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák A francia forradalom és a
Előadásból jegyzet, illetve vázlat
anyanyelvi
napóleoni háborúk hatása
készítése.
kompetencia
Magyarországon.
Forráselemzés: pl. Stádium, Ellenzéki
digitális kompetencia
Az átalakuló társadalom –
Nyilatkozat.
hatékony, önálló
nemesi, paraszti és városi
Martinovics, Kölcsey, Széchenyi
tanulás
életformák.
személyiségének rekonstruálása
szociális és
Új elemek és elmaradottság
források alapján.
állampolgári
a gazdaságban.
Bibliográfia készítése az iskolai
kompetencia
A reformmozgalom
könyvtárban található a Széchenyi
esztétikai-művészeti
kibontakozása, a
Istvánról szóló kiadványokról.
tudatosság és
polgárosodás fő kérdései.
Szembenálló felek érdekeinek és
kifejezőképesség
A nemzetiségi kérdés.
elveinek képviselete vitában: pl.
A reformkori művelődés,
liberálisok ↔ konzervatívok,
Kiemelt fejlesztési
kultúra.
Széchenyi ↔ Kossuth
feladatok
Kiselőadások az életmód és a kultúra
hon- és népismeret
Kronológia:
egyes elemeiről.
aktív
1795, 1825, 1830, 1832–36,
Képek keresése az interneten a
állampolgárságra
1844.
korszak művészeti emlékeiről.
nevelés
Személyek:
Ezekből egy kiállítás összeállítása
a tanulás tanítása
Martinovics Ignác, Kölcsey
Családfa készítése: Széchenyi István
Ferenc, Deák Ferenc,
felmenőiről.
Érettségi kompetenciák
Eötvös József, Széchenyi
A szerző álláspontjának feltárása
a szaknyelv
István, Wesselényi Miklós,
forrásból.
alkalmazása
Kossuth Lajos, Batthyányi
Írott szöveg és ábra/térkép
tájékozódás térben és Lajos.
összevetése.
időben
Fogalmak:
Klasszicista műalkotások
források használata
reform, polgári átalakulás,
stílusjegyeinek felismerése.
és értékelése
cenzúra, államnyelv,
Zenehallgatás Liszt és/vagy Erkel
az eseményeket
önkéntes és kötelező
műveiből.
alakító tényezők
örökváltság,
Lakóhelyünk egyik reformkori
feltárása, történelmi
közteherviselés,
emlékének megtekintése.
események és
érdekegyesítés, védővám.
Vaktérkép készítése Magyarországról:
jelenségek
Topográfia:
a fontosabb helyszínek bejelölése
probléma-központú
Pest-Buda, Nagycenk,
vaktérképen.
bemutatása
Fiume, Vaskapu.

Kapcsolódási
lehetőségek
művészettörténet
zene,
irodalom
földrajz
informatika
könyvtár

FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC MAGYARORSZÁGON (5. témakör)
Fejlesztendő
Érettségi témák, tartalmak
Alternatív lehetőségek tanulói
Kapcsolódási
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kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák
anyanyelvi
kompetencia
digitális kompetencia
hatékony, önálló
tanulás
szociális és
állampolgári
kompetencia
esztétikai-művészeti
tudatosság és
kifejezőképesség

Kiemelt fejlesztési
feladatok
hon- és népismeret
európai
azonosságtudat egyetemes kultúra
aktív
állampolgárságra
nevelés
a tanulás tanítása

Érettségi kompetenciák
a szaknyelv
alkalmazása
tájékozódás térben és
időben
források használata
és értékelése
az eseményeket
alakító tényezők
feltárása, történelmi
események és
jelenségek
probléma-központú
bemutatása

A forradalom és
szabadságharc nemzetközi
keretei.
A pozsonyi országgyűlés. A
pesti forradalom.
Az áprilisi törvények.
A forradalom első
nehézségei: a nemzetiségek
mozgalmai.
A nemzeti önvédelem
megszervezése és a tavaszi
hadjárat.
A Függetlenségi
Nyilatkozat és a
nemzetközi viszonyok.
A szabadságharc leverése.
Kronológia:
1848. III. l5., IV. 11., IX.
29., 1849. IV. 6., IV. l4., V.
21., VIII. 13., X. 6.
Személyek:
Jókai, Petőfi, Görgey,
Klapka, Bem, Damjanich,
Jellasics, Windischgrätz,
Haynau.
Fogalmak:
márciusi ifjak, nemzetőrség,
felelős kormány,
jobbágyfelszabadítás,
választójog, függetlenség,
nemzetiségi törvény,
kormánybiztos.
Topográfia:
Pákozd, Debrecen, Isaszeg,
Komárom, Arad.

tevékenységekre

lehetőségek

Előadásból jegyzet, illetve vázlat
készítése.
Forráselemzés: pl. az áprilisi
törvények, olmützi alkotmány,
Függetlenségi Nyilatkozat.
Görgey és Bem személyiségének
rekonstruálása források alapján.
Bibliográfia készítése az iskolai
könyvtárban található a márciusi
forradalomról szóló
kiadványokról.
A márciusi forradalom helyszíneinek
megkeresése mai helyzetet tükröző
Budapest térképen.
Térkép alapján időrendi táblázat
készítése a szabadságharc
ütközeteiről.
Szembenálló felek érdekeinek és
elveinek képviselete vitában: pl.
Görgey ↔ Kossuth
Kiselőadás: a márciusi forradalom
Jókai szemüvegén keresztül, a
szabadságharc hadserege.
Képek keresése az interneten a
szabadságharc művészeti
ábrázolásairól.
A szerző álláspontjának feltárása
forrásból.
Than Mór képeinek összevetése írott
forrásokkal.
Lakóhelyünk egyik 1848/49-es
emlékének megtekintése.
Családfa készítése: Ferenc József
felmenőiről.
Vaktérkép készítése Magyarországról:
a fontosabb helyszínek bejelölése.

művészettörténet
irodalom
földrajz
informatika
könyvtár
hittan

A NEMZETÁLLAMOK ÉS AZ IMPERIALIZMUS KORA (6. témakör)
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek Tanulói
kompetenciák,
tevékenységekre
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák Gazdasági és társadalmi
Előadásból jegyzet, illetve vázlat
anyanyelvi
változások a fejlett
készítése.
kompetencia
országokban, a második
Forráselemzés: pl.
digitális kompetencia
ipari forradalom.
szociáldemokráciáról,
hatékony, önálló
Az egységes Olaszország és
keresztényszocializmusról (Rerum
tanulás
Németország kialakulása. A
Novarum), anarchizmusról,
szociális és
krími háború.
bolsevizmusról.
állampolgári
Polgárháború az Amerikai
A korszak eszmeáramlatainak
kompetencia
Egyesült Államokban.
bemutatása a különbözőkorszakok
Gyarmatosítás: a brit, a
lexikonjai alapján (pl. Révai, Új
francia és az orosz
magyar lexikon, Magyar
Kiemelt fejlesztési
gyarmatbirodalom.
Nagylexikon).
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Kapcsolódási
lehetőségek
művészettörténet
irodalom
földrajz
informatika
könyvtár
hittan

feladatok

európai
azonosságtudat egyetemes kultúra
aktív
állampolgárságra
nevelés
a tanulás tanítása
Érettségi kompetenciák
a szaknyelv
alkalmazása
tájékozódás térben és
időben
források használata
és értékelése
az eseményeket
alakító tényezők
feltárása, történelmi
események és
jelenségek
probléma-központú
bemutatása

Kína és Japán.
A „keleti kérdés” és a
Balkán.
A munkásság politikai
erővé szerveződése.
Hatalmi viszonyok,
katonai-politikai
szövetségek a
századfordulón.
A művelődés új keretei.
Kronológia:
1853–56, 1861–65, 1866,
1870, 1871, 1882, 1907.
Személyek:
III. Napóleon, I. Miklós,
Cavour, Garibaldi,
Bismarck, Viktória királynő,
Lenin, Lincoln, XIII. Leo.
Fogalmak:
Internacionálé,
szociáldemokrácia, pápai
primátus, Rerum Novarum,
enciklika, keresztényszocializmus,
centrum, periféria,
részvénytársaság,
monopólium, középosztály,
civil társadalom, bolsevik,
anarchizmus,
szakszervezetek.
Topográfia:
Krím-félsziget, Piemont,
Német Császárság, Szuezicsatorna, Panama-csatorna,
Elzász-Lotaringia.

Térkép alapján időrendi táblázat
készítése: pl. a XIX. századi
gyarmatosításról.
Kiselőadások: pl. a jelentősebb
találmányokról és feltalálókról,
Garibaldiról, Lincolnról, Viktória
királynőről.
Képek keresése az interneten a
második ipari forradalom
jelentősebb találmányairól.
Bibliográfia készítése az iskolai
könyvtárban található a XIX.
századi egyházról szóló
kiadványokról.
III. Napóleon, Bismarck
személyiségének rekonstruálása
források alapján.
A szerző álláspontjának feltárása
forrásból.
Írott szöveg és ábra/térkép
összevetése.
Időrendi táblázat készítése az Európa
egyes régióinak és más
kontinenseknek legfontosabb
eseményeiről a XIX. század
második felében.
Vaktérkép készítése Európáról a
tanult helyszínek bejelölésével.

A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON (7. témakör)
Fejlesztendő
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek Tanulói
Kapcsolódási
kompetenciák,
tevékenységekre
lehetőségek
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák A megtorlás, a BachElőadásból jegyzet, illetve vázlat
művészetanyanyelvi
rendszer kiépítése. A
készítése.
történet
kompetencia
passzív ellenállás.
Folyamatábra készítése: pl. a kiegyezés irodalom
digitális kompetencia
A kiegyezés megszületése.
megkötéséről
földrajz
hatékony, önálló
Gazdasági és társadalmi
Szembenálló felek érdekeinek és
informatika
tanulás
fejlődés a dualizmus
elveinek képviselete vitában: pl.
könyvtár
szociális és
korában.
Deák Ferenc ↔ Kossuth Lajos,
hittan
állampolgári
Népességnövekedés. A
nemzetiségi kérdés, egyházpolitikai
kompetencia
nemzetiségi kérdés. A
törvények, választójogi kérdés.
esztétikai-művészeti
nemzetiségi lét és kultúra fő
Forráselemzés: pl. az 1867/XII. tc.
tudatosság és
kérdései az Osztrák–
összevetése a dualista
kifejezőképesség
Magyar Monarchiában.
államszervezet ábrájával.
Asszimiláció és kivándorlás.
Térkép alapján Magyarország
Kiemelt fejlesztési
A zsidóság emancipációja.
legfontosabb gazdasági
feladatok
A romák.
központjainak, az Osztrák–Magyar
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hon- és népismeret
aktív
állampolgárságra
nevelés
a tanulás tanítása
Érettségi kompetenciák
a szaknyelv
alkalmazása
tájékozódás térben és
időben
források használata
és értékelése
az eseményeket
alakító tényezők
feltárása, történelmi
események és
jelenségek
probléma-központú
bemutatása

Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák
anyanyelvi
kompetencia
hatékony, önálló
tanulás
esztétikai-művészeti
tudatosság és
kifejezőképesség

A városiasodás. A
tudományos és művészeti
élet fejlődése.
Pártok és pártküzdelmek. A
szocialista és
agrárszocialista mozgalmak.
A dualizmus válsága a XX.
század elején.
Kronológia:
1867, 1868, 1875–90, 1896.
Személyek:
Ferenc József, Deák
Ferenc, Andrássy Gyula,
Tisza Kálmán, Baross
Gábor,
Tisza István, Jászi Oszkár,
Prohászka Ottokár.
Fogalmak:
passzív ellenállás, kiegyezés,
dualista monarchia, közös
ügyek, úri középosztály,
népoktatás, kispolgár,
nagypolgárság, kivándorlás,
asszimiláció, állami
anyakönyvezés,
egyházpolitikai harcok.
Topográfia:
Bosznia-Hercegovina,
Budapest, Osztrák–Magyar
Monarchia.

Monarchia önálló igazgatással,
autonómiával rendelkező
területeinek fölsorolása.
Deák Ferenc, Tisza Kálmán, Tisza
István személyiségének
rekonstruálása források alapján.
Bibliográfia készítése az iskolai
könyvtárban található a passzív
ellenállásról szóló kiadványokról.
Kiselőadások a millenniumról, az
életmód és a kultúra egyes
elemeiről.
A szerző álláspontjának feltárása
forrásból.
Ábra/grafikon/diagram készítése a
dualista Magyarország
gazdagságáról.
Képek keresése az interneten a
korszak művészeti emlékeiről.
Műalkotások stílusjegyeinek
felismerése.
Lakóhelyünk egyik
dualizmuskori/millenniumi
emlékének megtekintése.

ÉV VÉGI ISMÉTLÉS (8. témakör)
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek tanulói
tevékenységekre
A 11. évfolyamon tanult
témák és tartalmak

Előadásból jegyzet, illetve vázlat
készítése.
Időrendi táblázat készítése: az európai
és a magyar történelem
legfontosabb eseményeinek
egymás mellé állítása.
Az európai és a magyar történelem
legfontosabb személyiségeinek
párhuzamba állítása.
A tanult helyszínek megkeresése mai
helyzetet tükröző térképeken.
Természeti viszonyok hatásának
vizsgálata térkép segítségével.
Kiselőadások az életmód és a kultúra
egyes elemeiről:
Vaktérkép készítése Európáról és
Magyarországról a tanult
helyszínek bejelölésével.
Műalkotások stílusjegyeinek
felismerése, korszakolása.

Kiemelt fejlesztési
feladatok
hon- és népismeret
európai
azonosságtudat egyetemes kultúra
a tanulás tanítása

Érettségi kompetenciák
a szaknyelv
alkalmazása
tájékozódás térben és
időben
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Kapcsolódási
lehetőségek
művészettörténet
irodalom
földrajz

források használata
és értékelése
az eseményeket
alakító tényezők
feltárása, történelmi
események és
jelenségek
probléma-központú
bemutatása

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek

A tanulók legyenek képesek:
Írott forrásokat értelmezni,
feldolgozni, különböző szemléletű
forrásokat gyűjteni
szöveggyűjteményekből.
A forrásokban és feldolgozásokban fellelhető leegyszerűsítések, a jelenségek okainak feltárására, hasonló
sommás megállapítások keresésére.
Annak felismerésére, hogy a kortárs milyen információk birtokában dönthetett, milyen folyamatok
maradhattak, s maradtak is rejtve előtte (gazdasági folyamatok, éghajlati változások stb.). Eltérő kortársi
válaszokat vizsgálni.
Eltérő jellegű források (a vizsgált korszak írott és tárgyi emlékei, műalkotások, irodalmi művek, sajtó,
film, kép stb.) elemzésére, az egyes forráscsoportok forrásértékének összehasonlítására.
Adatsorok számítógépes rendezésére és bemutatására grafikonokon, diagramokon és táblázatokon (pl.
népességi adatok, termelési mutatók, fegyverkezés stb.).
Jegyzetet készíteni 10 percnyi normál beszédtempójú előadás alapján.
Jegyzeteket készíteni előre megadott szakirodalmi részletek alapján.
Részletesebb (10-15 cím) bibliográfiákat készíteni.

Kifejezőképességek

A tanulók legyenek képesek:
Az újkor jelentős személyiségeinek életútját bemutatni.
Az élethelyzetek értékelésére történeti válaszutaknál és nehéz döntések idején.
Az egyes személyek döntéseinek értékelésére, a lehetséges alternatívák számbavételére.
A korszakra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használatára.
Történelmi fogalmak egyszerű, tömör, szabad meghatározására, szinonimák felsorolására.
Értekezést, tanulmányt, előadást készíteni történeti témákról segédeszközök nélkül vagy azok
felhasználásával az újkor témáiból meghatározott terjedelemben.
Feladatlapokat kitölteni; tájékozódni a feladatlapok javítási elveiben és módszereiben.
Történelmi kérdéseket megvitatni élőszóban, előre megadott kérdéseket képviselni a vitapartner
érveinek fokozott figyelembevételével.
A jegyzetek felhasználásával egy-két oldalas kiselőadásokat készíteni.
Szakirodalom (könyvek, folyóiratok) felhasználásával kisebb tanulmány készítésére.
Ábra készítésére a tankönyv, a munkafüzet, a szakirodalom felhasználásával, az összefüggések és a
lexikai adatok kapcsolatának bemutatásával.
Egy témát bemutatni többféle módszer (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, tárgyak, számítógép stb.)
ötvözésével.
Kiállítástervet összeállítani az évfolyam tananyagának egy-egy körülhatárolt egységéről a reprodukciós
anyag megjelölésével.
Az újkor tárgyi emlékeinek felismerésére, értelmezésére élőszóban vagy írásban.

Tájékozódás időben

A tanulók legyenek képesek:
A régi és az új világ folyamatos együttélésének fölismerésére.
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A változás fölismerésére a történelemben: konkrét történelmi példák elemzésére (ipari forradalom,
városiasodás stb.), okok, összefüggések keresésére.
Történelmi folyamatok, korszakok fölismerésére, s az európai régiók (Nyugat-Európa, Közép-Európa,
Kelet-Európa – centrum és periféria) megkülönböztetésére, egymáshoz való viszonyuk átlátására,
összehasonlítások megtételére.
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendi viszonyait felállítani.
Az időben való jártasság bemutatására élőbeszédben, írásban és a térképen.
Az egyetemes és a magyar kronológiák használatára, ezek alapján megadott témakörök kronológiáinak
elkészítésére.

Tájékozódás térben

A tanulók legyenek képesek:
A térben és időben játszódó események közötti kapcsolatot fölismerni, időrendi táblázatok és térképek
összehasonlítása alapján rajzokat és térképeket készíteni.
Tematikus történelmi térképek adatainak önálló összehasonlítására (pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség,
nemzetiségi összetétel változása), következtetések levonására.
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek, okainak megállapítására történelmi és földrajzi térképek
alapján önállóan (pl. ásványkincsek, iparvidékek az ipari forradalom idején).
Az év során tanultak topográfiai adatainak, folyamatainak, jelenségeinek megjelölésére a mai
viszonyokat tükröző térképeken.
Vaktérképek készítésére tanári útmutatás alapján, s ezen az év folyamán tanultak névanyagának,
valamint a térképen ábrázolható folyamatok, jelenségek a bemutatására.
Végezetül a tanulók legyenek képesek a történelmet a keresztény látásmód alapján értelmezni, a hívő
ember reménységével és valóságérzékével. Tanulják meg felismerni a keresztény értékeket a
történelemben, a történelmi folyamatokban és az egyes emberekben.
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12. évfolyam
Óraszám:

Témakör
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

128 óra/év
4 óra/hét

Témakör

Óraszám

Az első világháborútól a nagy gazdasági válságig (1914–1929)
Az első világháború és következményei Magyarországon.
A Trianon utáni ország élete (1914–1931)
A nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig (1929–
1945)
Magyarország a gazdasági válságtól a második világháborús
összeomlásig (1931–1945)
A kétpólusú világrendszer (1945–1990)
Magyarország kommunista diktatúra idején (1945 –1990)
Korunk kihívásai a világban – Magyarország ma
Érettségi ismétlés
ÖSSZESEN

14 óra
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12 óra
14 óra
12óra
14 óra
20 óra
16 óra
26 óra
128 óra

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL A NAGY GAZDASÁGI VÁLSÁGIG (1. témakör)
Fejlesztendő
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek tanulói
Kapcsolódási
kompetenciák,
tevékenységekre
lehetőségek
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák Az első világháború
Előadásból jegyzet, illetve vázlat
földrajz
anyanyelvi
kirobbanása, jellege,
készítése.
informatika
kompetencia
története.
Folyamatábra készítése az első
könyvtár
digitális kompetencia
A Párizs környéki békék.
világháború kitöréséről.
hatékony, önálló
Az orosz forradalmak. A
Forráselemzés: pl. a versailles-i béke
tanulás
bolsevik pártállam kiépítése.
katonai, pénzügyi stb. előírásai, a
szociális és
Az olasz fasizmus.
Párizs környéki békék területi
állampolgári
A parlamentáris rendszerek.
rendelkezéseinek összevetése
kompetencia
A gazdaság és a társadalom
térképpel.
új jelenségei, a fejlett
Táblázat készítése az egyes országok,
Kiemelt fejlesztési
világban. A női
katonai szövetségek
feladatok
emancipáció.
elképzeléseiről.
európai
Kiselőadások: pl. az első világháborús
azonosságtudat Kronológia:
békefelhívásokról, Mussoliniról.
egyetemes kultúra
1914–18, 1917, 1919, 1922,
Sztálin személyiségének
aktív
1925.
rekonstruálása egy Sztálin-film és
állampolgárságra
Személyek:
források alapján.
nevelés
Sztálin, Trockij, Wilson,
Bibliográfia készítése az iskolai
a tanulás tanítása
Clemenceau, Mussolini,
könyvtárban található a bolsevik
XV. Benedek, XI. Pius.
hatalomátvételről szóló
Érettségi kompetenciák
Fogalmak:
kiadványokról (elkülönítve az 1990
a szaknyelv
villámháború – állóháború,
előtt kiadottakat).
alkalmazása
központi hatalmak, szovjet,
Képek keresése az interneten az első
tájékozódás térben és
kommunizmus, fasizmus,
világháborúról és a bolsevik
időben
korporatív állam, lateráni
államról.
források használata
szerződés, egypártrendszer,
Szerepjáték: pl. a versailles-i
és értékelése
kollektivizálás, GULAG,
tárgyalásokról
az eseményeket
kisantant.
Térkép alapján időrendi táblázat
alakító tényezők
Topográfia:
készítése: az első világháború
feltárása, történelmi
Szarajevó, Marne, Somme,
egyes frontjainak eseményeiről.
események és
Pétervár, Szerb- HorvátSzöveg készítése eredeti
jelenségek
Szlovén Királyság,
híradórészlethez.
probléma-központú
Csehszlovákia,
A szerző álláspontjának feltárása
bemutatása
Lengyelország, balti
forrásból.
államok.
Írott szöveg és ábra/kép összevetése.
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI MAGYARORSZÁGON. A TRIANON UTÁNI
ORSZÁG ÉLETE (2. témakör)
Fejlesztendő
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek tanulói
Kapcsolódási
kompetenciák,
tevékenységekre
lehetőségek
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák Magyarország részvétele a
Előadásból jegyzet, illetve vázlat
művészetanyanyelvi
világháborúban.
készítése.
történet
kompetencia
A forradalmak és az
Forráselemzés: pl. trianoni
irodalom
digitális kompetencia
ellenforradalom.
békediktátum, numerus clausus.
földrajz
hatékony, önálló
A trianoni béke. Hatása a
Horthy Miklós, Bethlen István
informatika
tanulás
gazdaságra, társadalomra,
személyiségének rekonstruálása
könyvtár
szociális és
az etnikai viszonyokra.
források alapján.
hittan
állampolgári
A határon túli magyarság
Szembenálló vélemények képviselete
kompetencia
sorsa.
vitában: pl. a revízióról, a
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esztétikai-művészeti
tudatosság és
kifejezőképesség

Kiemelt fejlesztési
feladatok
Hon- és népismeret
aktív
állampolgárságra
nevelés
a tanulás tanítása

Érettségi kompetenciák
a szaknyelv
alkalmazása
tájékozódás térben és
időben
források használata
és értékelése
az eseményeket
alakító tényezők
feltárása, történelmi
események és
jelenségek
probléma-központú
bemutatása

A Horthy-rendszer
konszolidációja.
Az életmód változásai és a
művelődési viszonyok.
Kronológia:
1914. július 2., 1918.
október 31., 1918.
november 3., 1919. március
21., augusztus 1., 1920.
június 4., 1921–31.
Személyek:
Károlyi Mihály, Kun Béla,
Horthy Miklós, Bethlen
István, Klebelsberg Kunó,
Slachta Margit.
Topográfia:
Doberdó, trianoni
Magyarország, Piave.
Fogalmak:
proletárdiktatúra, az állam és
az egyház szétválasztása,
vörös- és fehérterror,
numerus clausus,
antiszemitizmus,
irredentizmus, revízió,
társadalombiztosítás,
konszolidáció.

tanácsköztársaságról, Nagyatádiféle földreformról, a korlátozott
parlamentarizmusról.
Kiselőadások Klebelsberg Kunóról, a
határokon túli magyarságról, az
életmód és a kultúra egyes
elemeiről.
Bibliográfia készítése az iskolai
könyvtárban található a trianoni
békéről szóló kiadványokról.
Térkép alapján diagramok készítése az
ország veszteségeiről.
Ábra/grafikon/diagram készítése a
gazdasági konszolidációról.
Képek keresése az interneten a
korszak művészeti emlékeiről.
A szerző álláspontjának feltárása
forrásból.
Írott szöveg és ábra/térkép
összevetése.

A NAGY GAZDASÁGI VÁLSÁGTÓL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG (3. témakör)
Fejlesztendő
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek tanulói
Kapcsolódási
kompetenciák,
tevékenységekre
lehetőségek
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák Az 1929–33-as
Előadásból jegyzet, illetve vázlat
művészetanyanyelvi
világgazdasági válság.
készítése.
történet
kompetencia
Válságkezelés a nyugati
Folyamatábra készítése: pl. a
földrajz
digitális kompetencia
demokráciákban.
világgazdasági válságról, a nácik
informatika
hatékony, önálló
A nemzetiszocializmus
hatalomra jutásáról.
hittan
tanulás
hatalomra jutása és
Térkép alapján időrendi táblázat
szociális és
működési mechanizmusa.
készítése: a második világháború
állampolgári
A sztálini diktatúra a 30-as
egyes frontjainak eseményeiről.
kompetencia
években.
Szöveg készítése eredeti
A második világháború
híradórészlethez.
Kiemelt fejlesztési
története.
Összehasonlító táblázat készítése: pl. a
feladatok
A szövetségesek győzelme,
náci és a bolsevik diktatúráról, a
európai
a háború jellege.
parlamentáris és a totalitárius
azonosságtudat Kronológia:
rendszerekről.
egyetemes kultúra
1929, 1933, 1936, 1938,
Hitler személyiségének rekonstruálása
aktív
1939. szeptember 1., 1941.
egy Hitler-film és források alapján.
állampolgárságra
június 22., 1944. június 6.,
Forráselemzés: pl. a náci ideológiáról,
nevelés
1945. május 9., augusztus
a sztálini diktatúráról, a totalitárius
a tanulás tanítása
6., szeptember 2.
rendszereket elítélő pápai
Személyek:
enciklikák, Molotov-Ribbentrop
Érettségi kompetenciák
Roosevelt, Hitler,
paktum.
a szaknyelv
Churchill, Rommel,
Kiselőadások: pl. a népirtásokról, a II.
alkalmazása
Montgomery, Zsukov,
világháborús harcászatról.
tájékozódás térben és
Eisenhower, De Gaulle,
Képek keresése az interneten: pl. a
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időben
források használata
és értékelése
az eseményeket
alakító tényezők
feltárása, történelmi
események és
jelenségek
probléma-központú
bemutatása

XII. Pius.
Fogalmak:
tőzsde, túltermelési válság,
tervgazdálkodás, totális
diktatúra,
nemzetiszocializmus,
élettér-elmélet,
koncentrációs tábor,
népirtás, holocaust,
partizán, totális háború,
antifasiszta koalíció.
Topográfia:
Brit Nemzetközösség,
Leningrád, Pearl Harbor,
Midway, Sztálingrád,
Auschwitz, Hirosima, ElAlamein, Kurszk,
Normandia.

náci és a bolsevik művészetről, a
második világháborúról.
A szerző álláspontjának feltárása
forrásból.
Írott szöveg és
ábra/kép/diagram/statisztika
összevetése.
Szerepjáték: pl. a jaltai találkozóról
Vaktérkép készítése Európáról a II.
világháború ütközeteinek
bejelölésével.

MAGYARORSZÁG A GAZDASÁGI VÁLSÁGTÓL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS ÖSSZEOMLÁSIG
(4. témakör)
Fejlesztendő
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek tanulói
Kapcsolódási
kompetenciák,
tevékenységekre
lehetőségek
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák Gazdasági válság és
Előadásból jegyzet, illetve vázlat
irodalom
anyanyelvi
jobbratolódás a
készítése.
földrajz
kompetencia
belpolitikában.
Szinkron időrendi táblázat készítése:
informatika
digitális kompetencia
A revíziós külpolitika
pl. a világ és Magyarország
könyvtár
hatékony, önálló
eredményei.
eseményeiről, a revíziós sikerekről hittan
tanulás
Magyarország háborús
és a náci Németország felé való
szociális és
részvétele.
elköteleződésről.
állampolgári
A német megszállás, a
Teleki személyiségének rekonstruálása
kompetencia
holocaust Magyarországon,
források alapján
esztétikai-művészeti
a nyilas hatalomátvétel.
Szerepjáték: vita a németek
tudatosság és
Magyarország szovjet
átengedéséről Jugoszlávia felé
kifejezőképesség
felszabadítása és
Térkép alapján diagramok készítése az
megszállása.
egyes revíziós sikerek nyomán
Kiemelt fejlesztési
visszatért területek nemzetiségi
feladatok
Kronológia:
összetételéről.
hon- és népismeret
1938, 1939, 1940, 1941.
Térkép alapján időrendi táblázat
aktív
június 26., 1943. január,
készítése: a második világháború
állampolgárságra
1944. március 19., 1944.
magyarországi hadszíntérének
nevelés
október 15., 1944.
eseményeiről.
a tanulás tanítása
december 21., 1945. április.
Szöveg készítése eredeti
Személyek:
híradórészlethez.
Érettségi kompetenciák
Bajcsy-Zsilinszky
Endre, Riport készítése a II. világháborút
a szaknyelv
Gömbös Gyula, Teleki Pál,
megélt családtaggal, ismerőssel.
alkalmazása
Szálasi Ferenc, Bárdossy Kiselőadások pl. Apor Vilmosról,
tájékozódás térben és László, Kállay Miklós, Apor
Angelo Rottáról és Salkaházi
időben
Vilmos,
Salkaházi
Sára,
Sáráról, illetve az életmód és a
források használata
Angelo Rotta.
kultúra egyes elemeiről.
és értékelése
Fogalmak:
Képek keresése az interneten a
az eseményeket
KALOT, KALÁSZ, KIE
magyar hadseregről.
alakító tényezők
(Keresztyén
Ifjúsági Egy holocaustról szóló kiállítás
feltárása, történelmi
Egyesületek), menlevél, nyilas megtekintése.

65

események és
jelenségek
probléma-központú
bemutatása

Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák
anyanyelvi
kompetencia
digitális kompetencia
hatékony, önálló
tanulás
szociális és
állampolgári
kompetencia

Kiemelt fejlesztési
feladatok

európai
azonosságtudat egyetemes kultúra
aktív állampolgárságra
nevelés
a tanulás tanítása
Érettségi kompetenciák
a szaknyelv
alkalmazása
tájékozódás térben és
időben
források használata és
értékelése
az eseményeket
alakító tényezők
feltárása, történelmi
események és
jelenségek problémaközpontú
bemutatása

mozgalom, zsidótörvények, A szerző álláspontjának feltárása
hadigazdaság,
gettó, forrásból.
deportálás, munkaszolgálat, Írott szöveg és
hadifogság.
ábra/kép/diagram/térkép
Topográfia:
összevetése.
Felvidék, Újvidék, Kárpátalja,
Voronyezs, Don-kanyar.
A KÉTPÓLUSÚ VILÁGRENDSZER (5. témakör)
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek tanulói
tevékenységekre
Hidegháborús
szembenállás a II.
világháború után.
A fejlett piacgazdaság, a
demokratikus
berendezkedés országai.
Az európai integráció
története és az Európai
Unió.
A „harmadik világ”.
A szocialista rendszerek
kialakulása, fejlődése és
kudarca.
A közel-keleti
konfliktusok.
A távol-keleti régió.
Kronológia:
1947, 1948, 1949, 1956,
1957, 1961, 1968, 1975,
1991.
Személyek:
Gandhi, Mao Ce-tung,
Truman, Adenauer,
Hruscsov, Kennedy,
Reagan, Gorbacsov,
XXIII. János, II. János Pál.
Fogalmak:
vasfüggöny, hidegháború,
fegyverkezési verseny,
szociális piacgazdaság,
európai integráció,
harmadik világ, globális
világ, enyhülési politika, II.
Vatikáni zsinat.
Topográfia:
NSZK, NDK, Kuba,
Korea.

Előadásból jegyzet, illetve vázlat
készítése.
Forráselemzés: pl. az ENSZ
alapokmánya.
Ábraelemzés: pl. az ENSZ
működéséről, az EU működéséről.
Gandhi személyiségének
rekonstruálása a Gandhi című film
és források alapján.
Térkép alapján időrendi táblázat
készítése: pl. a hidegháború
legfontosabb eseményeiről, az
arab-izraeli konfliktusról.
Kiselőadások: pl. XXIII. János
pápáról, 1968-ról, Gorbacsovról, a
globalizáció problémáiról.
Képek keresése az interneten a
szocialista rendszerek
összeomlásáról.
Bibliográfia készítése az iskolai
könyvtárban található a II.
Vatikáni zsinatról szóló
kiadványokról.
Szöveg készítése eredeti
híradórészlethez.
Szembenálló vélemények képviselete
vitában: pl. az EU tagságról.
A szerző álláspontjának feltárása
forrásból.
Írott szöveg és
ábra/térkép/kép/diagram
összevetése.
Vaktérkép készítése a világról a tanult
helyszínek bejelölésével.

Kapcsolódási
lehetőségek
irodalom
földrajz
informatika
könyvtár
hittan

MAGYARORSZÁG KOMMUNISTA DIKTATÚRA IDEJÉN (6. témakör)
Fejlesztendő
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek tanulói
Kapcsolódási
kompetenciák,
tevékenységekre
lehetőségek
fejlesztési feladatok
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Kulcskompetenciák
anyanyelvi
kompetencia
digitális kompetencia
hatékony, önálló
tanulás
szociális és
állampolgári
kompetencia
esztétikai-művészeti
tudatosság és
kifejezőképesség

Kiemelt fejlesztési
feladatok

hon- és népismeret
aktív állampolgárságra
nevelés
a tanulás tanítása
Érettségi kompetenciák
a szaknyelv
alkalmazása
tájékozódás térben és
időben
források használata és
értékelése
az eseményeket
alakító tényezők
feltárása, történelmi
események és
jelenségek problémaközpontú
bemutatása

A háborús károk
felszámolása. A demokratikus közélet kiépítésének
kísérlete.
A párizsi békeszerződés. A
határon túli magyarság
sorsa.
A kommunista diktatúra
kiépítése.
A forradalomhoz vezető
út.
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc.
A Kádár-rendszer
kiépülése: megtorlás és
diktatúra.
Az életmód átalakulása.
Demográfiai változások.
A rendszerváltás.
Kronológia:
1947. február 10., 1948,
1949, 1953, 1956. október
23., november 4., 1968,
1989. október 23., 1990,
1991.
Személyek:
Márton Áron, Mindszenty
József, Ordass Lajos,
Ravasz László, Nagy
Ferenc, Rákosi Mátyás,
Kádár János, Nagy Imre,
Antall József, Göncz
Árpád.
Fogalmak:
népbíróság, jóvátétel,
kitelepítés, lakosságcsere,
beszolgáltatás, pártállam,
földosztás, internálás,
Állami Egyházügyi Hivatal,
munkástanács,
reformszocializmus.

Előadásból jegyzet, illetve vázlat
készítése.
Folyamatábra készítése: pl. a
kommunista diktatúra kiépítéséről.
Forráselemzés: pl. az 1956-os 16
pont.
Szinkron időrendi táblázat készítése:
pl. a világ és Magyarország
eseményeiről.
Kádár személyiségének rekonstruálása
források alapján.
Térkép alapján időrendi táblázat
készítése: az 1956-os forradalom
és szabadságharc eseményeiről.
Riport készítése a Rákosi-korszakot /
1956-ot / a rendszerváltást megélt
családtaggal, ismerőssel.
Kiselőadások pl. Márton Áronról,
Nagy Ferencről, Antall Józsefről.
Képek keresése az interneten a
Rákosi- ill. a Kádár-korszak
mindennapjairól.
Kiállítás megtekintése: pl. a
kommunista diktatúráról, 1956ról.
Szembenálló felek érdekeinek és
elveinek képviselete vitában: pl.
Nagy Imre ↔ Rákosi Mátyás.
Szerepjáték: koncepciós-per.
Bibliográfia készítése az iskolai
könyvtárban található 1956-ról
szóló kiadványokról (elkülönítve
az 1990 előtt kiadottakat).
A szerző álláspontjának feltárása
forrásból.
Ábra/grafikon/diagram készítése a
szocialista Magyarország
gazdagságáról.
Képek keresése az interneten a
korszak művészeti emlékeiről.

művészettörténet
irodalom
földrajz
informatika
könyvtár
hittan

KORUNK KIHÍVÁSAI A VILÁGBAN – MAGYARORSZÁG MA (7. témakör)
Fejlesztendő
Érettségi témák, tartalmak
Javaslatok, lehetőségek tanulói
Kapcsolódási
kompetenciák,
tevékenységekre
lehetőségek
fejlesztési feladatok
Kulcskompetenciák
Az emberiség az
Előadásból jegyzet, illetve vázlat
művészetanyanyelvi
ezredfordulón: a globális
készítése.
történet
kompetencia
világ és problémái.
Forráselemzés: pl. a magyar
irodalom
digitális kompetencia
Fogyasztói társadalom és
alkotmány
földrajz
hatékony, önálló
az ökológia, a fenntartható
Szinkron időrendi táblázat készítése:
informatika
tanulás
fejlődés.
pl. a világ és Magyarország
könyvtár
szociális és
Válsággócok a világban. A
eseményeiről.
hittan
állampolgári
terrorizmus
Vitaindító kiselőadások, kiscsoportos
kompetencia
A fejlődő országok főbb
megbeszélések.
esztétikai-művészeti
problémái.
Képek keresése az interneten
tudatosság és
A közép-európai régió
ökológiai katasztrófákról.
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kifejezőképesség

Kiemelt fejlesztési
feladatok

hon- és népismeret
aktív állampolgárságra
nevelés
környezettudatosságra
nevelés
a tanulás tanítása
Érettségi kompetenciák
a szaknyelv
alkalmazása
tájékozódás térben és
időben
források használata és
értékelése
az eseményeket
alakító tényezők
feltárása, történelmi
események és
jelenségek problémaközpontú
bemutatása

sajátos problémái.
A tömegkultúra új
jelenségei.
A Magyar Köztársaság
államszervezete.
Érdekérvényesítés és
érdekképviselet a mai
Magyarországon.
Nemzetiségek és
etnikumok
Magyarországon.
Demográfiai változások
Magyarországon a XX.
század második felében.
A piacgazdaságba való
átmenet nehézségei.
Munkanélküliség, nyomor.
Egyház a mai
társadalomban

A szerző álláspontjának feltárása
forrásból.
Ábra/grafikon/diagram készítése.

Fogalmak:
globalizáció, Greenpeace,
fenntartható fejlődés,
egyéni választókörzet, listás
mandátum,
alkotmánybíróság,
önkormányzat, demográfiai
válság, piacgazdaság,
karitász, misszió.

ÉRETTSÉGI ISMÉTLÉS (8. témakör)
Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok
Témák,
tartalmak
Kulcskompetenciák
Érettségi kompetenciák
A
anyanyelvi kompetencia
a szaknyelv alkalmazása
középszintű
hatékony, önálló tanulás
tájékozódás térben és
érettségi
időben
anyaga.
Kiemelt fejlesztési
források használata és
feladatok
értékelése
a tanulás tanítása
az eseményeket alakító
tényezők feltárása,
történelmi események és
jelenségek problémaközpontú bemutatása

Tanulói
Kapcsolódási
tevékenységek lehetőségek
Előadásból
jegyzet,
illetve vázlat
készítése.
Érettségi
feladatsorok
megoldása.

A TOVÁBBHALADÁS (ÉRETTSÉGIRE BOCSÁTÁS) FELTÉTELEI

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
A tanulók legyenek képesek:
Írott források értelmezésére, földolgozására.
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Különböző típusú források összevetésére.
A filmek, filmhíradók értékelésére, elemzésére.
A média forrásértékének és manipulációs jellegének fölismerésére, elemzésére.
Nemzetközi szerződések, békekötések, szövetségi megállapodások, nemzetközi
alapokmányainak elemzésére.

szervezetek

Tájékozódás a szakirodalomban.

A tanulók legyenek képesek:
A források, a tankönyvi szöveg és a szakirodalom összevetése, az eltérések feltárására.
Egyes témák nyomon követésére a sajtóban és a tömegkommunikáció egyéb területein (pl. az EUcsatlakozás folyamatának figyelemmel kísérése).
Nagyobb terjedelmű pályamunkák, tanulmányok bibliográfiájának összeállítása, anyaggyűjtés, az írásmű
elkészítésére.

Kifejezőképességek

A tanulók legyenek képesek:
A legújabb kori nagy történelmi személyiségek meghatározó szerepének értékelésére.
Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerésére források alapján.
Szemléletes diagramok és grafikonok készítésére gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról.
Írásbeli feladatlapok kitöltésére.
Valamilyen történelmi kérdés átfogó, esszéjellegű, szabatos kifejtésére.
A történelmi fogalmakat szakszerű magyarázni és használni.
Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán tudásra épülő, saját vélemény megfogalmazására, kifejtésére és
megvédésére esetleges vita esetén.
Az információforrások kritikus kezelésére. Kérdéseket feltenni a forrás megbízhatóságára, a szerző
esetleges elfogultságára, tájékozottságára, rejtett szándékaira vonatkozólag.
Esszét írni társadalmi témákról, ennek kapcsán a kérdést világosan megfogalmazni, a bizonyítékokat és
a cáfolatokat kifejteni, a következtetéseket levonni.
Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi változások fölismerése és bemutatására.
A források értékelésével saját vélemény kialakítására az adott eseményről, intézményről, szervezetről.

Tájékozódás időben

A tanulók legyenek képesek:
A világ-, az európai és a magyar történelem főbb eseményeit szinkronban látni.

Tájékozódás térben

A tanulók legyenek képesek:
A különböző fejlődési régiók megkülönböztetésére, összehasonlítására
Végezetül a tanulók legyenek képesek a történelmet a keresztény látásmód alapján értelmezni, a hívő
ember reménységével és valóságérzékével. Tanulják meg felismerni a keresztény értékeket a
történelemben, a történelmi folyamatokban és az egyes emberekben.
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
az általános műveltséget elmélyítő szakasz befejező évfolyamára
A tanulói teljesítmények értékelésének ebben a szakaszban négy fő célja van: visszajelzést nyújtani az
előírt tananyagban elért előrehaladásról és a diákok erős és gyenge pontjairól, hozzájárulni a tanulási
motiváció fenntartásához és további erősítéséhez, erősíteni a tanulók reális önértékelését, végül
hozzájárulni az egyre önállóbb, öntevékenyebb ismeretszerzéshez.
Alapelv, hogy értékeléskor a tanár mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tanulói teljesítményeket
értékelje. Elsődlegesen ne a negatívumok kiemelésére, hanem a teljesítmény, hozzáállás, motiváltság,
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öntevékenység javulására koncentráljon. Fontos, hogy a diákok az érettségi közeledtével
vizsgahelyzetben is kipróbálhassák nyelvtudásukat. A gyengébben teljesítő diákoknak több alkalmat kell
biztosítani arra, hogy fejlődésükről számot adjanak. Ebben a korban a tanulók önértékelése már igen
fejlett, tisztában vannak saját erős és gyenge pontjaikkal, felelősek saját tudásuk fejlesztéséért.
A tanuló előrehaladása szempontjából a következő értékelési események tervezhetők:
- Folyamatos számonkérés szóban, írásban és önálló feladatok alapján a tanítási órákon ellenőrzés
céljából.
- Évközi dolgozatok megírása meghatározott szempontok alapján (például a források használatának
és értékelésének képessége) minősítés céljából.
- Tematikus, témazáró feladatsorok, amelyek átfogó ismeretekre és képességekre irányulnak, a
minősítés és a tanári folyamat kontrollja céljából.
- Belső és külső vizsgák, amelyek a művelődési anyag súlyponti szempontjait és
követelményrendszerét mérik, az ellenőrzés, a minősítés és a tanítási kontroll céljából.

70

11 -12. évfolyam
Emelt szint
74 + 64 óra
Belépő tevékenységformák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Az újkor tárgyi emlékeinek felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban.
Írott források értelmezése, feldolgozása, különböző szemléletű források gyűjtése szöveggyűjteményekből.
A forrásokban és feldolgozásokban fellelhető leegyszerűsítések, a jelenség feltárása.
Az élethelyzetek értékelése történeti válaszutaknál és nehéz döntések idején.
Az egyes személyek döntéseinek értékelése, a lehetséges alternatívák számbavétele.
A régi és az új világ folyamatos együttélésének felismerése.
Annak felismerése, hogy a kortárs milyen információk birtokában dönthetett, milyen folyamatok
maradhattak, s maradtak is rejtve előtte (gazdasági folyamatok, éghajlati változások stb.).
Eltérő kortársi válaszok vizsgálata.
A változás felismerése a történelemben: konkrét történelmi példák elemzése (ipari forradalom,
városiasodás stb.), okok, összefüggések keresése.
Eltérő jellegű források (a vizsgált korszak írott és tárgyi emlékei, műalkotások, irodalmi művek, sajtó, film,
kép stb.) elemzése, az egyes forráscsoportok forrásértékének összehasonlítása.
Történelmi folyamatok, korszakok felismerése, s az európai régiók (Nyugat-Európa, Közép-Európa,
Kelet-Európa – centrum és periféria) megkülönböztetése, egymáshoz való viszonyuk átlátása,
összehasonlítások megtétele.
Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, szakirodalom felhasználásával, az összefüggések és a lexikai
adatok kapcsolatának bemutatásával. Adatsorok számítógépes rendezése és bemutatása grafikonokon,
diagramokon és táblázatokon (pl. népesség adatok, termelési mutatók, fegyverkezés stb.)
Kifejezőképességek
A korszakra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata.
Történelmi fogalmak egyszerű, meghatározása.
Előadás készítése (meghatározott terjedelemben) történeti témákról segédeszközök nélkül vagy azok
felhasználásával az újkor témáiból. Jártasság a feladatlapok kitöltésében; tájékozottság javítási elveiben és
módszereiben.
Történelmi kérdések megvitatása élőszóban, előre megadott kérdések képviselete a vitapartner érveinek
fokozott figyelembevételével.
Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi részletek alapján, kiselőadások készítése. Szakirodalom
(könyvek, folyóiratok) felhasználásával kisebb előadás készítése.
Egy téma bemutatása többféle módszer (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, tárgyak, számítógép stb.)
ötvözésével.
Kiállításterv összeállítása az évfolyam tananyagának egy-egy körülhatárolt egységéről a reprodukciós anyag
megjelölésével.
Tájékozódás az időben
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendi viszonyainak felállítása.
A térben és időben játszódó események közötti kapcsolat felismerése, időrendi táblázatok és térképek
összehasonlítása alapján rajzok és térképek készítése.
Az időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen.
Az egyetemes és a magyar kronológiák használata, ezek alapján megadott témakörök kronológiáinak
elkészítése.
Tájékozódás a térben
Tematikus történelmi térképek adatainak összehasonlítása (pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség, nemzetiségi
összetétel változása) önállóan, következtetések levonása.
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek, okainak megállapítása történelmi és földrajzi térképek
alapján önállóan ( pl. ásványkincsek, iparvidékek az ipari forradalom idején).
Az év során tanultak topográfiai adatainak, folyamatainak, jelenségeinek megjelölése a mai viszonyokat
tükröző térképeken.
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Vaktérképek készítése tanári útmutatás alapján, s ezen az év folyamán tanultak névanyagának, s a térképen
ábrázolható folyamatoknak, jelenségeknek a bemutatása.
Témák
1.1. Történelmi
forrásokból (tárgyi, írásos
stb.) információk gyűjtése,
következtetések
megfogalmazása
1.2. Különböző típusú
forrásokból származó
információk összevetése
1.3. Képi források (pl.
fényképek, karikatúrák,
plakátok) megadott
szempont szerinti
értelmezése
1.4. A történelmi térképek
felhasználása
ismeretszerzéshez
1.5. Információk gyűjtése
és következtetések
levonása egyszerű
statisztikai táblázatokból,
diagramokból,
grafikonokból,
kronológiákból
1.6. A tények és
feltételezések
megkülönböztetése
1.7. Társadalmi
viszonyok, kormányzati
struktúrák vázlatos
ábrázolása
1.8. Annak bemutatása,
hogy
a vizsgált forrásban
miként
tükröződik a szerző
személyes helyzete
1.9. A részletek iránti
érzékenység a források
feldolgozása és elemzése
során
1.9. A részletek iránti
érzékenység a források
feldolgozása és elemzése
során
1.10. Néhány konkrét
példán
keresztül annak
értelmezése,
hogy egyes történelmi
események és személyek

1. Források használata
Az írásos forrásokat tudja típusuk (pl. törvény, levél, kiáltvány) alapján csoportosítani,
meghatározni jellemzőiket, megadott dokumentumok alapján bemutatni. Legyen
képes a forrás szerzőjének szándékára, álláspontjára utaló megállapításokat tenni és
azokat a forrás és saját, ismeretei alapján indokolni.
Legyen képes különböző típusú források és saját ismeretei összevetésével egy
témáról összefoglaló ismertetést írni. Tudja rekonstruálni és bemutatni az álláspontok
és cselekedetek mögött meghúzódó szándékokat korabeli források (pl. újságcikkek,
emlékiratok, beszédek, naplók) segítségével.
Legyen képes karikatúrák vagy szimbolikus ábrázolások alapján a szerző álláspontját
bemutatni. Legyen képes a képi forrásból merített információkat saját ismereteivel
összevetni, az eltéréseket megfogalmazni és indokolni.
Különböző térképek összehasonlításával tudjon változásokat vagy folyamatokat (pl.
etnikai, településszerkezeti, gazdasági) bemutatni.
Legyen képes statisztikai adatsorok, grafikonok, diagramok, sematikus ábrák,
magyarázó ábrák alapján szöveges elemzést készíteni. Legyen képes szöveges forrás,
adatsor alapján diagramot, grafikont, sematikus
ábrát készíteni.

Legyen képes forrásokban és ismeretterjesztő szövegekben megjelenő
tények és feltételezések önálló megkülönböztetésére.
Tudja indokolni ezzel kapcsolatos állításait.
Legyen képes a tartalmi követelményekben szereplő témákhoz kapcsolódó
szemléltető ábrák kiegészítésére. Legyen képes megadott kulcsszavak segítségével
társadalmi vagy kormányzati struktúrát önállóan ábrázolni.
Legyen képes megállapítani, hogy a szerző az idézett dokumentum
megírásakor a rendelkezésre álló (mellékelt) források közül melyiket
használhatta.

Legyen képes a forrás elemzése és értelmezése során megnevezni a
történelmi háttérre utaló tartalmi elemeket, műfaji, nyelvi sajátosságokat.
Legyen képes a forrás elemzése és értelmezése során megnevezni a
történelmi háttérre utaló tartalmi elemeket, műfaji, nyelvi sajátosságokat.
Legyen képes megadott források alapján kifejteni, hogy azok hogyan
tükrözik a bemutatott személy vagy esemény megítélését. Legyen képes a
többféle megítélés közötti különbségeket, valamint azok lehetséges
okaira vonatkozó feltételezéseket megfogalmazni.
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megítélése a különböző
történelmi korokban
eltérő
lehet
1.11. Érvekkel
alátámasztott vélemény
kialakítása az
ellentmondásosan
értékelhető eseményekről
és személyekről

Legyen képes érvekkel alátámasztott vélemények bemutatására az
ellentmondásosan értékelhető eseményekről és személyekről.

Témák
2. A szaknyelv alkalmazása
2.1. Történelmi fogalmak
Legyen képes a történelmi szakszókincset használni. Forrás alapján legyen képes
azonosítása, helyes használata történelmi fogalmak meghatározására.
2.2. A történelmi fogalmak
jelentésváltozásainak
ismerete

Tudja, hogy bizonyos fogalmak (pl. rabszolga, gyarmat, vármegye) a különböző
történelmi korokban eltérő jelentéssel bírtak. Legyen képes e különböző
jelentéseket források segítségével értelmezni.

Témák
3.1. Történelmi helyszínek
azonosítása különböző
térképeken
3.2. A földrajzi környezet
szerepe az egyes történelmi
kultúrák és államok
kialakulásában
3.3. A történelmi fejlődés
során kialakult régiók
bemutatása térképeken
3.4. Egyszerű történelmi
térképvázlatok készítése
3.5. A történelmi tér
változásainak ismerete

3. Tájékozódás térben, időben
Legyen képes vaktérképen bejelölt fontosabb történelmi helyszíneket azonosítani.

3.6. Konkrét történelmi
események térben és
időben való elhelyezése
3.7. A nagy történelmi
korok és a kisebb
korszakok elnevezésének
és sorrendjének, valamint
legfontosabb jellemzőinek
ismerete
3.8. Különbségek és
egybeesések felismerése,
értelmezése a világtörténet
és a magyar történelem
legfontosabb eseményei
között
3.9. Európa történetének
(az ókortól napjainkig)
több szempontú

Legyen képes önállóan konkrét eseménysorokat bemutatni.
Legyen képes eseményhez vagy eseménysorhoz kapcsolódó adatokat táblázatba
rendezni.
Legyen képes a különböző történelmi korszakokat több szempontból jellemezni.

Tudjon feltételezéseket megfogalmazni és azokat indokolni a földrajzi környezetnek
az egyes civilizációk kialakulásában játszott szerepéről.
Történelmi térképvázlat és más segédlet (pl. forrás, kulcsszavak, szempontok) alapján
legyen képes jellemezni a korszak történelmi régióit.
Tudjon történelmi térképvázlatot készíteni vaktérkép és más források alapján
történelmi jelenségek és eseménysorok bemutatására.
Legyen képes a történelmi régiók, államok határainak változását indokolni.
Legyen képes értelmezni és összehasonlítani az ugyanazon régiót,
államalakulatot vagy népet bemutató, különböző korokat ábrázoló térképeket és
térképvázlatokat.

Tudja felsorolásból kiválasztani az egymáshoz kapcsolható jelentős magyar és
egyetemes történelmi személyiségek kortársait. Tudjon magyar történelmi
eseményekhez egyetemes, egyetemes történelmi eseményekhez magyar eseményeket
rendelni időbeli közelség alapján (pl. azonos év, évtized, helyszín).
Tudja az egyetemes vagy a magyar történelmet megadott szempontból korszakokra
felbontani (pl. gazdasági, kulturális fejlődés, tudományos gondolkodás).
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korszakolása
Témák
4.1. A tanultak okok és
következmények szerinti
rendezése
4.2. Annak bizonyítása, hogy
a történelmi eseményeknek
általában több oka és
következménye van
4.3. A lényeges és kevésbé
lényeges szempontok,
tényezők
megkülönböztetése,
4.5. Példákkal való
alátámasztása, hogy nehéz
történelmi szituációkban az
egyes emberek nézeteit,
döntéseit és cselekedeteit
élethelyzetük miként
befolyásolja

4. Az eseményeket alakító tényezők feltárása
Legyen képes történelmi események okairól és következményeiről feltételezéseket
megfogalmazni és azokat indokolni.

4.6. Önálló kérdések
megfogalmazása, felvetése
történelmi események
okairól és
következményeiről
4.7. A változás és fejlődés
közötti különbség
értelmezése konkrét
példákon
4.8. A különböző történelmi
régiók eltérő fejlődésének
bemutatása
4.9. Aktuális események
történelmi előzményeinek
bemutatása
4.10. Történelmi analógiák
megadott szempontok
szerinti keresése, értelmezése

Tudjon önálló kérdéseket megfogalmazni történelmi események okairól és
következményeiről.

4.11. Szabadon választott
példa segítségével hosszabb
időtávú történelmi
változások bemutatása

Legyen képes szabadon választott történelmi jelenségek változásait
hosszabb időtávon végigkísérni. Legyen képes egy ország vagy régió
történelmét szabadon választott szempontból hosszabb időtávon
keresztül bemutatni. Legyen képes a tanult történelmi
korokat sokrétűen (pl. társadalomtörténeti, gazdaságtörténeti,
művelődéstörténeti szempontból) összehasonlítani.
Hozzon példát arra, hogy a magyar történelem sorsfordító eseményeinek eltérő
értékelései léteznek.

Példákkal bizonyítsa, hogy egy történelmi eseménynek egyszerre több
oka és következménye van.
Legyen képes a történelmi események, összefüggések lényeges és kevésbé lényeges
szempontjainak megkülönböztetésére.
Tudjon feltételezéseket megfogalmazni megadott forrás segítségével, hogy az
emberek nézeteit, döntéseit és cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolhatja.

Példák segítségével értelmezze a változás és a fejlődés közti különbséget.

Mutassa be az egyes korszakok nagyobb történelmi régiói közötti
fontosabb különbségeket.
Legyen képes valamely jelenkori esemény történelmi előzményeire
vonatkozó állításokat megfogalmazni.
Legyen képes hasonló történelmi eseményeket (pl. háborúk, békekötések, forradalmak)
megadott vagy önálló szempontok alapján összehasonlítani. Legyen képes
történelmi eseményhez
megadott szempontok szerint analógiákat keresni, választását
indokolni.

4.12. A magyar történelem
sorsfordító eseményeinek
több szempontú bemutatása
4.13. Személyek, pártok,
Legyen képes források segítségével történelmi szereplőknek az események
csoportok szerepének
alakulásában betöltött szerepét több szempontból bemutatni.
fölismerése egy-egy
történelmi esemény
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alakulásában
4.14. Annak megállapítása,
hogy miként függhetnek
össze a történelmi
események okai,
következményei és a benne
részt vevők szándékai

Legyen képes források alapján történelmi események okait,
következményeit és a résztvevők szándékait összehasonlítani, a közöttük levő
összefüggésekre rámutatni.

Témák
5.1. Gazdaság,
gazdaságpolitika, anyagi
kultúra

5. Történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása
Legyen képes megkülönböztetni és bemutatni a gazdaság egyes területeit (pl. ipar,
mezőgazdaság, infrastruktúra) az adott korban. Jellemezze a termelési technikákat (pl. nehéz
eke, szövőgép) és technológiákat (pl. vetésforgó, textilmanufaktúra) az adott korban. Tudjon
különbséget tenni a munkamegosztás különböző formái között. Ismerje fel a termelés
új szervezeti formáinak és társadalomformáló hatásának kölcsönhatását. Példákkal
bizonyítsa a gazdaság, gazdálkodás és a környezet viszonyának alakulását az egyes
történelmi korokban.
5.2. Népesség, település, Legyen képes feltárni és értelmezni a felekezeti, társadalmi, politikai és népesedési
életmód
viszonyok kölcsönhatását.
5.3. Egyén, közösség,
társadalom

5.4. A modern
demokráciák működése

5.5. Politikai
intézmények, eszmék,
ideológiák

5.6. Nemzetközi
konfliktusok és
együttműködés

Legyen képes értelmezni az egyén és a közösség érvényesülési (pl. katonáskodás, hivatal)
és érdekérvényesítési (pl. céh, pártok) lehetőségeit és korlátait a különböző történelmi
korokban, helyzetekben. Tudja jellemezni a társadalmi viszonyokat különböző
szempontok alapján (pl. társadalmi mobilitás, társadalmi normák, nyitottság, illetve zártság).
Legyen képes értékelni különböző szempontok szerint egy-egy kiemelkedő történelmi
személy életművét.
Ismerje a politikai érdekérvényesítés különböző formáit (pl. pártok, szakszervezetek, civil
szervezetek). Tudja ismertetni a többpárti parlamentarizmus és az Ún. parlamenti
váltógazdaság működését, az ellenzéki pártok szerepét. Legyen képes bemutatni a
demokratikus hatalomgyakorlás, a hatalommegosztás és a hatalom-ellenőrzés eszközeit
és módszereit.
Legyen képes az egyes nagy történelmi korokra jellemző néhány kormányzati
struktúrát összehasonlítani. Legyen képes a kormányzás szintjeit megkülönböztetni, és
formáit különböző korokban (pl. központi kormányzati intézmények, helyi közigazgatás,
megyék, városi önkormányzat) bemutatni. Legyen képes bemutatni az állam és az egyház
viszonyának változásait különböző korokban. Ismerje az emberiség fejlődése során
megfogalmazott korszakokat meghatározó eszméket, ideológiákat. Legyen képes a
nemzetállamok kialakulásának történelmi körülményeit, jellemzőit bemutatni.
Legyen képes bemutatni egy-egy politikai/katonai szövetségi rendszer kialakulását, az
egyes országok, szövetségi rendszerek közötti konfliktusok kiváltó okait, a
konfliktusban részt vevők célkitűzéseit és az azokat lezáró békeszerződéseket.
Legyen képes egy-egy háborút bemutatni, a háború kimenetelét meghatározó
tényezőket elemezni. Tudja mérlegelni a háborús terhek és következmények (pl. vereség,
emberveszteségek, gazdasági kimerültség, növekvő hátországi elégedetlenség) hatásait a hadviselő
országokra. Legyen képes bemutatni a második világháború utáni döntő világpolitikai
folyamatokat és a nemzetközi együttműködés színtereit.
Értse a globalizáció jelenségeit, és értelmezze a globális problémákat. Legyen képes
értelmezni az európai integráció alapelveit.

11. évfolyam
1. Az ókor kultúrája
Témakörök

Emeltszint tartalmak

Óraszám

75

1.1. Vallás és
kultúra az
ókori Keleten
1.2. A
demokrácia
kialakulása
Athénban
1.3. A római
köztársaság
virágkora és
válsága, az
egyeduralom
kialakulása
1.4. Az antik
hitvilág,
művészet,
tudomány
1.5. A
kereszténység
kialakulása és
elterjedése
1.6. A
népvándorlás, az
antik civilizáció
felbomlása

Egy folyam menti civilizáció jellemzői(pl. Egyiptom, Kína Perzsia).
Az egyistenhit a zsidó vallásban.
Az athéni demokrácia kialakulásának folyamata.
A spártai állam
Augustus principátusának jellemző vonásai
A népvándorlás legfontosabb mozzanatainak és résztvevőinek
ismerete, térbeli elhelyezése (pl.germánok, hunok).

A görög tudomány egyes területeinek egy-egy alkotója (történetírás,
természettudományok, filozófia).
A római történetírás egy-egy jelentős alkotója (pl. Livius, Tacitus).

Óraszám
összesen:
12 óra

A kereszténység történetének néhány állomása az ókorban(pl. páli fordulat,üldöztetés,
milánói ediktum, niceai zsinat).
A népvándorlás legfontosabb mozzanatainak és résztvevőinek
ismerete, térbeli elhelyezése (pl.germánok, hunok).

2. A középkor
Témakörök
2.1. A feudális
társadalmi és
gazdasági rend
jellemzői
2.2. A nyugati és
keleti
kereszténység

Emeltszint tartalmak
A Frank Birodalom történetének főbb állomásai (pl. Poitiers, Verdun).

2.3. Az iszlám
vallás és az arab
világ; a
világvallások
elterjedése
2.4. A középkori
városok
2.5. Egyházi és
világi kultúra a
középkorban

Az arab hódítás, az iszlám elterjesztésének fontosabb szakaszai (pl 635
Damaszkusz, 732 Poitiers).

2.6. A
humanizmus és
a reneszánsz
Itáliában

A humanizmus és a reneszánsz jellemzői (pl. emberközpontúság, antik embereszmény)
és fontosabb itáliai képviselői (pl. Petrarca, Machiavelli és Raffaello).

Óraszám

A legfontosabb szerzetes rendek jellemzői (pl. bencések, ferencesek).
Az ortodox és a nyugati kereszténység főbb jellemzői (pl. önálló nemzeti egyházak,
eltérő liturgia és egyházművészet).

A középkori céhes ipar bemutatása.
Híres egyetemek Nyugat- és Közép-Európában (pl. Párizs, Oxford, Prága),az Óraszám
összesen:
egyetemi oktatás jellemzői, a skolasztika (Aquinói Szent Tamás).
13 óra
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2.7. Az angol és
a francia rendi
állam működése
2.8. Az Oszmán
Birodalom
terjeszkedése

A rendi állam kialakulása és működése
Angliában és Franciaországban.
Az Oszmán Birodalom jellemző vonásai és társadalmi háttere (pl. szolgálati birtok,
szpáhi, gyermekadó, janicsár).

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora
Témakörök
3.1. A magyar
nép története
az
államalapításig
3.2. A
honfoglalástól
az
államalapításig
3.3. Az Árpádkor
3.4. Társadalmi
és gazdasági
változások
Károly Róbert,
Nagy Lajos,
Luxemburgi
Zsigmond
idején
3.5. A
Hunyadiak
3.6. Kultúra és
művelődés

Emeltszint tartalmak
Óraszám
A vándorló magyarság képe a korabeli forrásokban (pl. arab és bizánci források).
Eltérő tudományos elképzelések a magyar őstörténettel kapcsolatban (pl.eredet, őshaza).
A kalandozó magyarok képe a korabeli forrásokban.
Szent István törvényalkotó tevékenysége.
Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején.
Nagy Lajos törvényei és az Anjou-kori társadalom. Zsigmond király külpolitikája
(pl. a nyugati egyházszakadás megszüntetése, a huszita kérdés kezelése, oszmánok elleni
védekezés).

Óraszám
összesen:
10 óra

Mátyás király bel- és külpolitikája.
Mátyás király és a reneszánsz.

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban
Témakörök
4.1. A nagy
földrajzi
felfedezések és
következményei
4.2. Reformáció
és katolikus
megújulás
4.3. A
kontinentális
abszolutizmus
és a
parlamentáris
monarchia
megszületése
Angliában

Emeltszint tartalmak
A kapitalista világgazdasági rendszer kialakulásának kezdetei, a legfőbb társadalmi
és gazdasági folyamatok a XVI-XVII. században Nyugat-Európában.

Óraszám

Nagyhatalmi konfliktusok és vallási ellentétek a koraújkori Európában (pl.franciaHabsburg vetélkedés,harmincéves háború).
Az angolszász kapitalizálódás, a polgári fejlődés és a mindennapi élet a kora újkori
Angliában.
Nagyhatalmi erőviszonyok, az európai egyensúly a XVIII. században.

Óraszám
összesen:
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4.4. A
tudományos
világkép
átalakulása, a
felvilágosodás

Az új világszemlélet kialakulása (pl.racionalizmus), az újkori
természettudományok (pl. mechanika,newtoni fizika) és
társadalomtudományok (pl. társadalmiszerződés, államelmélet) kibontakozása.

13 óra

5. Magyarország a Habsburg Birodalomban
Témakörök
5.1. A mohácsi
csata és az
ország három
részre
szakadása

Emeltszint tartalmak
Összetartó és elválasztó erők a három országrészben (pl. törökök elleni védekezés,
gazdaság, vallás).
A rendi és vallási törekvések összekapcsolódása a Bocskai-féle
szabadságharcban.

5.2. Az Erdélyi
Fejedelemség
virágkora
5.3. A török
kiűzése és a
Rákóczi
szabadságharc
5.4.
Magyarország a
XVIII.századi
Habsburg
Birodalomban
5.5. Művelődés,
egyházak,
iskolák

Bethlen Gábor kül- és belpolitikája.
A török kiűzésének kérdései és Zrínyi Miklós.
A spanyol örökösödési háború és a Rákóczi szabadságharc.

Óraszám

Óraszám
összesen:
13 óra

Az udvar és a rendek viszonyának alakulása.

Az állami oktatáspolitika főbb intézkedései.

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora
Témakörök
6.1. A francia
polgári
forradalom
politikai
irányzatai, az
Emberi és
Polgári Jogok
Nyilatkozata
6.2. A napóleoni
háborúk és a
Szent Szövetség
Európája
6.4. Az ipari
forradalom és
következményei

Emeltszint tartalmak
A főbb irányzatok (pl. alkotmányos monarchisták, girondiak), valamint
képviselőik társadalmi és politikai elképzeléseinek összehasonlítása.
A jakobinus diktatúra.

Óraszám

A napóleoni háborúk fordulópontjai (pl. Moszkva, Lipcse).A nagyhatalmi
együttműködés céljai és rendszere a bécsi kongresszus nyomán.
Az ipari forradalom eredményeinek (pl. városiasodás, demográfiai robbanás)
kibontakozása és egymásra hatása.
Óraszám
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6.5.
Nagyhatalmak és
katonai-politikai
szövetségek
a századfordulón
6.6.
Tudományos,
technikai
felfedezések,
újítások és
következményeik

A szövetségi rendszerek kialakulásának okai az első világháború előtt.
Gyarmatok és gyarmattartók a századfordulón.

összesen:
13 óra

Az ipari forradalom legfontosabb találmányainak és felfedezőinek
bemutatása (pl. Benz, Edison, a robbanómotor, telefon).
A tudományos és technikai fejlődés hatása a társadalomra, a gondolkodásra,az
életmódra és a környezetre.
Összes óraszám 11. évfolyamon:

74 óra

12. évfolyam
7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon
Témakörök
7.1. A
reformmozgalom
kibontakozása, a
polgárosodás fő
kérdései
7.2. A reformkori
művelődés,
kultúra
7.3. A polgári
forradalom
7.4. A
szabadságharc
7.5. A kiegyezés
előzményei és
megszületése
7.5. A kiegyezés
előzményei és
megszületése
7.6. Gazdasági
eredmények és
társadalmi
változások a
dualizmus
korában
7.7. Az életmód,
a tudományos és
művészeti élet
fejlődése

Emeltszint tartalmak
A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése.
A gazdasági átalakulás jellemzése és elemzése.
A magyar társadalom rétegződése és életformái.

Óraszám

A nemzeti érzés megerősödése a magyarság és a nemzetiségek körében.
A német, az olasz és ausztriai mozgalmak hatása a magyar
szabadságharcra.
Nemzetiségi törekvések a Habsburg birodalomban.
Ausztria és Magyarország közjogi viszonyának alakulása.
Nagyhatalmi elképzelések Közép-Európa szerepéről.
A kiegyezés alternatívái, a kiegyezéshez fűződő viták (pl. dunaikonföderáció,
Kasszandra levél)
A kiegyezés alternatívái, a kiegyezéshez fűződő viták (pl. dunai konföderáció,
Kasszandra levél).

Óraszám
összesen:
16 óra

A’ polgári állam kiépülése Magyarországon (pl. közigazgatás,
közegészségügy, iskolahálózat).
Magyar nemzetiségi politika és nemzetiségi törekvések.
A környezet átalakításának következményei (pl. vasútépítés,
városfejlődés, iparosítás).
A tömegkultúra néhány jelensége Magyarországon (pl.divat, szórakozás,sport, sajtó).

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig
Témakörök

Emeltszint tartalmak

Óraszám
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8.1. Az első
világháború jellege,
jellemzői; a Párizs
környéki békék
8.2. A gazdaság és a
társadalom új
jelenségei a fejlett
világban
8.3. Tekintélyuralmi
rendszerek KözépEurópában és az
olasz fasizmus
8.4. Az USA és az
1929-33- as
gazdasági válság

A hátország szerepe a háborúban. Nagyhatalmi érdekek és ellentétek a
béketárgyalásokon.

8.5. A
nemzetiszocializmus
hatalomra jutása és
működési
mechanizmusa
8.6. A bolsevik
ideológia és a
sztálini diktatúra az
1920-30-as években
8.7. A második
világháború
előzményei jelentős
fordulatai
8.8. A hidegháború
és a kétpólusú világ
jellemzői

A totális állam kiépítése Németországban.

8.9. A szocialista
rendszerek bukása

A német kérdés.

A világgazdaság átrendeződése a háború után.
A gyarmati világ szétesésének kezdetei (pl. India, Közel-Kelet).
Az olasz fasizmus jellemzői.
Tekintélyuralmi rendszerek bemutatása Közép-Európában és a Balkánon.
Az USA gazdasági fellendülése és nemzetközi szerepe.
A válság kezelésének módjai egy adott országban (pl. USA, Nagy-Britannia).

A bolsevizmus ideológiája. A bolsevik propaganda főbb jellemzői.
A sztálini gazdaságpolitika.

Óraszám
összesen:
18 óra

A szövetséges hatalmak együttműködésének elemzése.
Háborúellenes katonai és polgári erőfeszítések.
Nyugat-Európa újjáépítése és a közös európai intézmények kialakulásának
kezdetei.
A gyarmati rendszer felbomlása – a „harmadik világ” kialakulása.
Gandhi erőszakmentes mozgalma.

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig
Témakörök
9.1. Az OszrákMagyar
Monarchia
felbomlása és
következményei
9.2. A Horthyrendszer
jellege és
jellemzői

Emeltszint tartalmak
A Károlyi-kormány bel- és külpolitikai mozgástere és intézkedései.
A tanácskormány uralomra kerülése, politikája, bukásának okai.
Trianon társadalmi és bel- és külpolitikai következményei.

9.3. Művelődési
viszonyok
és az életmód

A klebelsbergi kultúrpolitika kibontakozása és főbb jellemzői (pl.
kultúrfölény, valláserkölcsi nevelés).
Tudomány és művészet főbb képviselői a két világháború közötti
Magyarországon (pl. Szent-Györgyi Albert, Bartók Béla).

Óraszám

Politikai életpályák bemutatása és elemzése (pl. Bethlen István, Teleki Pál). Gazdasági
válság és radikalizálódás a belpolitikában
(Gömbös és kísérlete).
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Óraszám

9.4. A magyar
külpolitika
mozgástere,
alternatívái
9.5.
Magyarország
részvétele a
világháborúban
9.6. A német
megszállás és a
holokauszt
Magyarországon

Magyarország a náci birodalom árnyékában (pl. gazdasági és politikai kényszerek,
kitörési kísérletek).A területi revízió lépései.

összesen:
14 óra

Kállay Miklós miniszterelnöksége. Háborúellenes törekvések (pl. Magyar Történelmi
Emlékbizottság, szárszói találkozó).
Az antiszemitizmus és a zsidókérdés Magyarországon.

10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig
Témakörök
10.1. A szovjet
felszabadítás és
megszállás
10.3. A
kommunista
diktatúra
kiépítése és
működése
10.4. Az 1956-os
forradalom és
szabadságharc
10.5. A Kádárrendszer
jellege, jellemzői
10.6. A
rendszerváltozás

Emeltszint tartalmak
A nemzetközi helyzet hatása a magyar belpolitika alakulására 1945 és 1948 között
(pl. SZEB intézkedései, németek kitelepítése).

Óraszám

Az elnyomás formái és „gépezete”.

A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései (pl. szuezi válság
szerepe, a magyar kérdés az ENSZ-ben).
A kádári társadalom- és kultúrpolitika alakulása (pl. „gulyás- vagy
Fridzsider kommunizmus”, három T).

Óraszám
összesen:
8 óra

Magyarország a kilencvenes években (pl. jogalkotás, társadalmi változások vesztesek és győztesek).

11. A jelenkor
Témakörök
11.1. A középeurópai régió
jellemzői,
távlatai, a
posztszovjet
rendszerek
11.2. Az európai
integráció
története

Emeltszint tartalmak
A balkáni konfliktusok, Jugoszlávia felbomlása.
Nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek

A „Hatok” Közös Piacától az Európai Unióig (1957-1992), az integráció főbb
állomásai.
Együttműködés és eltérő érdekek az unióban.
Az Európai Unió helye a világgazdaságban.
A demográfiai válság társadalmi és gazdasági okai.

11.3. A
„harmadik világ”
11.4. Fogyasztói A környezettudatos magatartás kulturális, gazdasági és politikai
társadalom;
feltételei.
ökológiai
problémák, a
fenntartható
fejlődés
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Óraszám

Óraszám
összesen:
8 óra

12. A mai magyar társadalom és életmód
Témakörök
12.1. Alapvető
állampolgári
ismeretek
12.2. A
parlamenti
demokrácia
működése és az
önkormányzatiság
12.3. Társadalmi,
gazdasági és
demográfiai
változások

Emeltszint tartalmak
A szociális piacgazdaság jellemzői

Óraszám

A magyar alkotmányosság elemei (pl. a konstruktív bizalmatlanság intézményei
,népszavazás) és intézményei (pl. alkotmánybíróság, ombudsmani intézmény).

A magyar társadalom szerkezetváltozásai az elmúlt fél
évszázadban.
Magyarország gazdasága és beilleszkedése az európai, illetve
világgazdaságba.
Összes óraszám 12. évfolyamon:

Óraszám
összesen:
4 óra

64 óra

Az óraszámok tartalmazzák az adott témakör összefoglalására és ellenőrzésére szánt órákat

Érettségi témakörök
I.

Az őskor és az ókori kelet

Az emberré válás folyamata.Az élelemtermelés kialakulása. Az ősi hiedelemvilág.
A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). Városállamok és birodalmak.
A zsidó állam Vallás és kultúra az ókori Keleten.

II.

Az ókori Görögország

A görög történelem kezdetei. A polisz. A demokrácia kialakulása Athénban.
A spártai állam. A görög–perzsa háborúk. Athén és Spárta párharca.
A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok. Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus.
III.

Az ókor Róma

A Római Birodalom kialakulása. A köztársaság virágkora és válsága.
Az egyeduralom kialakulása. A császárkor. Társadalom, államszervezet, hadsereg.
A római hitvilág, művészet, tudomány és a jog. A mindennapi élet és szórakozás a császárkori Rómában.
A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása.
IV.

A kereszténység születése és kora középkor

A kereszténység kialakulása és elterjedése. A Frank Birodalom.
A feudális gazdasági-társadalmi rend kialakulása. A Bizánci Birodalom fejlődése.
Az iszlám és az arab világ. Az államalapítások kora Közép- és Kelet-Európában.
V.

A magyarság története az államalapításig

Eltérő elméletek, mítoszok a magyarság őstörténetéről. A magyar nép őstörténete és vándorlása.
A honfoglalástól az államalapításig. Géza fejedelem életműve
VI. A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában.
A lovagkor. A szabad költözésű jobbágyság és a vándormozgalmak.
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A középkori városok. Érdekérvényesítés és érdekvédelem a középkorban (kommunák, céhek, egyetemek).
A középkor művelődése. Mindennapok a középkorban. Bűn és bűnüldözés a középkorban.
VII.
Árpád-házi királyok kora
Szent István király műve Az új rend megszilárdítása. Szent László és Könyves Kálmán.
Az Aranybulla és a tatárjárás. Gazdasági és társadalmi változások a XIII. században.
Az Árpád-kori életmód és kultúra.
VIII. Késő középkor
Nyugat-Európa válsága (éhínség, járványok, háborúk).Itália, a humanizmus és a reneszánsz.
Az angol és francia rendi monarchia felemelkedése. A német császárság és a pápaság hanyatlása.
A közép- és kelet-európai régió.Az Oszmán Birodalom terjeszkedése.
IX. Magyarországa XIV-XV. században
Károly Róbert és Nagy Lajos. Társadalmi változások. Luxemburgi Zsigmond kora.
Védekezés az oszmán–török terjeszkedés ellen. Hunyadi János. Hunyadi Mátyás uralkodása.
Életformák a XV. századi Magyarországon. Kultúra és művelődés.
X. Koraújkor (1590-1721)
A nagy földrajzi felfedezések és következményei: az európai és Európán kívüli kultúrák találkozása, a
gyarmatosítás. Az atlanti hatalmak felemelkedése. A modern világgazdasági rendszer kialakulásának kezdetei.
Reformáció és katolikus megújulás. Az abszolutizmus. A modern állam kialakulása.
Az angol forradalom. A parlamentáris monarchia kialakulása. A hatalmi viszonyok átrendeződése Európában.
A tudományos világkép átalakulása.
XI. Magyarország története a koraújkorban
A Jagelló-kor. A török hódoltság. A Habsburgok és a magyar rendek. Az Erdélyi Fejedelemség. Függetlenségi
harcok és országegyesítő kísérletek: Bocskai István, Bethlen Gábor, és Zrínyi Miklós.
A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon. Gazdasági és társadalmi változások. Népesség és
környezet. A török kiűzése. A Rákóczi-szabadságharc
XII. A felvilágosodás kora
A felvilágosodás. A felvilágosult abszolutizmus Ausztriában és Poroszországban.
Az orosz nagyhatalom. Az USA létrejötte. Az Egyesült Államok alkotmánya.
A hatalmi ágak kialakulása és működése a kora újkortól napjainkig
A XVIII. századi életviszonyok.
XIII. Magyarország újjászerveződése a a Habsburg Birodalom keretei között.
A magyar királyság a Habsburg Birodalomban. Demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása.
Vallásfelekezetek a XVIII. századi Magyarországon A gazdaság és a társadalom képe.
A felvilágosult abszolutizmus és a rendek összeütközése. A felvilágosodás és a nemzeti ébredés.
XIV. A polgári átalakulás kora
A polgári forradalom Franciaországban. Az emberi és polgári jogok nyilatkozata.
A francia forradalom és az egyház A napóleoni háborúk Európája.
Európa a Szent Szövetség korában. Forradalmi hullámok a XIX. század első felében.
A XIX. század eszméi. Az ipari forradalom és társadalmi hatásai.
Az ipari forradalom hatásai az életkörülményekre és a környezetre.
XV. A polgárosodás kezdetei Magyarországon
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A francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországon. Az átalakuló társadalom – nemesi,
paraszti és városi életformák. Új elemek és elmaradottság a gazdaságban. A reformmozgalom kibontakozása, a
polgárosodás fő kérdései. A nemzetiségi kérdés.
A reformkori művelődés, kultúra.
XVI. Forradalom és szabadságharc Magyarországon
A forradalom és szabadságharc nemzetközi keretei. A pozsonyi országgyűlés. A pesti forradalom.
Az áprilisi törvények. A forradalom első nehézségei: a nemzetiségek mozgalmai. A nemzeti önvédelem
megszervezése és a tavaszi hadjárat. A Függetlenségi Nyilatkozat és a nemzetközi viszonyok.
A szabadságharc leverése.
XVII. A nemzetállamok és az imperializmus kora
Gazdasági és társadalmi változások a fejlett országokban, a második ipari forradalom.
Az egységes Olaszország és Németország kialakulása. A krími háború. Polgárháború az Amerikai Egyesült
Államokban. Gyarmatosítás: a brit, a francia és az orosz gyarmatbirodalom.
Kína és Japán. A „keleti kérdés” és a Balkán. A munkásság politikai erővé szerveződése.
Hatalmi viszonyok, katonai-politikai szövetségek a századfordulón. A művelődés új keretei.
XVIII. A polgárosodás kibontakozása Magyarországon
A megtorlás, a Bach-rendszer kiépítése. A passzív ellenállás. A kiegyezés megszületése.
Gazdasági és társadalmi fejlődés a dualizmus korában. Népességnövekedés. A nemzetiségi kérdés. A
nemzetiségi lét és kultúra fő kérdései az Osztrák–Magyar Monarchiában. Asszimiláció és kivándorlás.
A zsidóság emancipációja. A romák. A városiasodás. A tudományos és művészeti élet fejlődése.
Pártok és pártküzdelmek. A szocialista és agrárszocialista mozgalmak. A dualizmus válsága a XX. század
elején.
XIX. Az első világháborútól a nagy gazdasági válságig
Az első világháború kirobbanása, jellege, története .A Párizs környéki békék.
Az orosz forradalmak. A bolsevik pártállam kiépítése. Az olasz fasizmus.
A parlamentáris rendszerek. A gazdaság és a társadalom új jelenségei, a fejlett világban. A női emancipáció.
XX. Az első világháború következményei Magyarországon. A trianoni ország élete.
Magyarország részvétele a világháborúban. A forradalmak és az ellenforradalom. A trianoni béke. Hatása a
gazdaságra, társadalomra, az etnikai viszonyokra. A határon túli magyarság sorsa. A Horthy-rendszer
konszolidációja. Az életmód változásai és a művelődési viszonyok.
XXI. A nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig
Az 1929–33-as világgazdasági válság. Válságkezelés a nyugati demokráciákban.
A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa. A sztálini diktatúra a 30-as években. A
második világháború története. A szövetségesek győzelme, a háború jellege.
XXII. Magyarország a gazdasági válságtól a világháborús összeomlásig
Gazdasági válság és jobbratolódás a belpolitikában. A revíziós külpolitika eredményei.
Magyarország háborús részvétele. A német megszállás, a holocaust Magyarországon, a nyilas hatalomátvétel.
Magyarország szovjet felszabadítása és megszállása.
XXIII. A kétpólusú világrendszer
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Hidegháborús szembenállás a II. világháború után. A fejlett piacgazdaság, a demokratikus berendezkedés
országai. Az európai integráció története és az Európai Unió. A „harmadik világ”. A szocialista rendszerek
kialakulása, fejlődése és kudarca. A közel-keleti konfliktusok. A távol-keleti régió.
XXIV. Magyarország a kommunista diktatúra idején.
A háborús károk felszámolása. A demokratikus közélet kiépítésének kísérlete. A párizsi békeszerződés. A
határon túli magyarság sorsa. A kommunista diktatúra kiépítése. A forradalomhoz vezető út. Az 1956-os
forradalom és szabadságharc.A Kádár-rendszer kiépülése: megtorlás és diktatúra. Az életmód átalakulása.
Demográfiai változások. A rendszerváltás.
XXV. Korunk kihívásai –Magyarország ma
Az emberiség az ezredfordulón: a globális világ és problémái. Fogyasztói társadalom és az ökológia, a
fenntartható fejlődés. Válsággócok a világban. A terrorizmus A fejlődő országok főbb problémái.
A közép-európai régió sajátos problémái. A tömegkultúra új jelenségei.
A Magyar Köztársaság államszervezete. Érdekérvényesítés és érdekképviselet a mai Magyarországon.
Nemzetiségek és etnikumok Magyarországon. Demográfiai változások Magyarországon a XX. század második
felében. A piacgazdaságba való átmenet nehézségei. Munkanélküliség, nyomor.
Egyház a mai társadalomban
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ELSŐ IDEGEN NYELV
Angol nyelv
9–12. évfolyam
Célok és feladatok
A követelmények az idegen nyelvi érettségi vizsga általános követelményei, valamint az Európa Tanács
idegennyelv-oktatással kapcsolatos ajánlásai alapján készültek. Az idegen nyelvi érettségi vizsga
szintmeghatározásai igazodnak az Európa Tanács skálájához. A vizsga középszintje az A2-B1, az emelt szint
pedig a B2 szintnek felel meg.

Az Európa Tanács A2, B1, B2 szintjeinek általános leírása:
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A 9. évfolyamra a diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások
feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetővé teszi
számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban eredményesen vegyenek részt, órán kívüli
feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális: ismerik saját erős és gyenge pontjaikat. Továbbra
is fontos motivációjuk fenntartása és további fejlesztése.
Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok eljussanak az A2-B1 közötti szintre, melyen számukra ismert
témakörökben, életszerű helyzetekben képesek információt kérni és kapni. Megértik hosszabb terjedelmű,
autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudják szűrni a lényeges információt. Képesek több
mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az ismert
témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjanak cserélni.
A 12. évfolyam végére a diákoknak B1-B2 közötti szintre nyelvtudást kell szerezniük, az előző szintnél fejlettebb
szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell képesnek lenniük szóban és írásban információt
cserélni, hosszabb szövegeket megérteni és létrehozni. Meg kell felelniük a középszintű/emeltszintű érettségi
vizsga követelményeinek, jártasságot kell szerezniük a vizsgán előforduló feladatok megoldásában.
Továbbra is lényeges, hogy az idegen nyelvű tananyag felölelje a más tantárgyakban tanult tartalmakat, de ezeken
az évfolyamokon már új tananyag feldolgozását is lehetővé teszi a diákok nyelvi szintje. Fontos, hogy az előző
évekhez hasonlóan segítsék a nyelvtanulást az önálló olvasás és az osztálytermen kívüli nyelvi hatások.
Ebben az életkorban a diákokat segítheti a szabályszerűségek felismerése és azok alkalmazása, de a hangsúly
továbbra is a jelentésen, kontextuson és kommunikáción van. Ezeken az évfolyamokon kell egyensúlyt teremteni
a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között.
A 12. év végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez elengedhetetlen nyelvtanulási
stratégiákat.

ÓRATERV:
Osztály
Első id. nyelv
általános tanterv
Nyelvi szintek

9.
5
185
A1A2-
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10.
5

11.
5

12.
4

185

185

128

B1

B1B2-

B2

Fejezetek, témakörök, feldolgozandó tananyag
A tananyag-feldolgozás az adott csoport felkészültségének és szintfelméréssel igazolt tudásszintjének megfelelően
normál, illetve gyorsított ütemben, egyes témaköröknél kibővítve folyik.
A 9. Évfolyamot kezdő tanulók rendelkeznek legalább 5 éves célnyelvi előtanulmányokkal, amelynek során
elsajátították az alapvető témakörök szókincsét, szöveg- és feladattípusait. Képesek követni az idegen nyelvi
óravezetést, elsajátították mind az egyéni, a pár- és a csoportmunka formáit. Az Európa Tanács ajánlása alapján
nyelvi tudásszintjük az A l - A2 közé tehető. Megértik és aktívan használják a mindennapi érintkezés kifejezéseit,
szóban, írásban és interakcióban egyaránt. (Al) A jobb képességű diákok képesek az egyszerű rutinhelyzetekben
kommunikálni úgy, hogy közvetlen információcserét folytatnak az őket érintő mindennapi dolgokról. (A2)

Fejlesztési követelmények
A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott szöveget
megérteni és létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklődésének megfelelően
továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról.

Témalista (ajánlás)
Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése.
Tágabb környezetünk: a lakóhely; a nagyvárosi élet jellemzői.
Természeti környezetünk: környezetszennyezés és környezetvédelem.
Az iskola világa: egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival.
Egészség és betegség: hagyományos gyógykezelés és természetgyógyászat; egészséges életmód.
Étkezés: a helyes és helytelen táplálkozás; éttermek és gyorséttermek.
Utazás: nyaralás itthon és külföldön.
Szabadidő, szórakozás: sport; kulturális események; a színház és a mozi világa; a modern és a klasszikus
zene; az internet világa.
A munka világa: munkavállalás nyáron; pályaválasztás.
Országismeret: találkozások a célország(ok) kultúrájával; tájékozódás a célország(ok) életéről.
Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe mindennapjainkban.
Aktuális témák.

9. évfolyam
Évi óraszám: 185 (37 hét)
Heti óraszám: 5
Tartalom
Feldolgozandó fejezetek, témakörök
ISMÉTLÉS – szintfelmérés, általános iskolai tanulmányok felelevenítése,
gyakorlás, számonkérés
1 EMBER ÉS TÁRSADALOM (emberi kapcsolatok, bemutatkozás, család,
ismerkedés)
Szókincs: családtagok, rokonsági kifejezések, tanulás, szabadidő
Nyelvtani fogalomkörök: egyszerű jelen - szokásszerű cselekvés kifejezése, gyakoriság
kifejezése; birtoklás kifejezése, melléknevek
Készségfejlesztés: beszédkészség, kérdésalkotás, egyszerű magánlevél írása
2 MUNKA (szakmák, munkakörülmények bel- és külföldön, pályaválasztás)
Szókincs: foglalkozások, munkavégzés, képességek, kötelezettségek
Nyelvtani fogalomkörök: egyszerű jelen, kérdő szórend, időkifejezések
Készségfejlesztés: hallás utáni megértés fejlesztése, jegyzetelés, szövegalkotás
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Feldolgozásra
szánt óra
8
10

10

információból
3 SZABADIDŐ ELTÖLTÉSE (kedvtelések, sport, hobbi)
Szókincs: szabadidős tevékenységek, sport, pihenés, utazás
Nyelvtani fogalomkörök: Gerund, kérdésszerkesztés, hely- és időhatározók
Készségfejlesztés: beszédkészség: érdeklődés, összefüggő szöveg alkotása, hallott
szövegértés
4 LAKÁS, LAKÓHELY (lakásbelső, a környék leírása, tájékozódás térképen)
Szókincs: lakás és részei, egyéb (köz)épületek, útbaigazítás
Nyelvtani fogalomkörök: helyhatározók, térbeliség kifejezése
Készségfejlesztés: leírás készítése (szóban és írásban), információ kiemelése hallás után,
társalgás - útbaigazítás, statikus helyhatározó elöljárók
5 ORSZAGISMERET (célországbeli híres emberek régen és ma, művészet)
Szókincs: fizikai és szellemi képességek, hírnév
Nyelvtani fogalomkörök: képesség kifejezése - segédigék, múlt idő használata
Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, véleményalkotás
6 ORSZAGISMERET (tradíciókjókívánság, üdvözlet)
Szókincs: életrajzi események, történelmi események, ünnepek, hagyományok, szokások
Nyelvtani fogalomkörök: múlt idő, rendhagyó igék, időhatározók
Készségfejlesztés: olvasott szöveg értelmezése, üdvözlőkártya írása
7/ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI MŰVELTSÉG (ma is használt eszközök,
újítások, találmányok)
Szókincs: tárgyak, találmányok megnevezése jelzők
Nyelvtani fogalomkörök: múlt idejűség, felszólító mód, módbeli segédigék
Készségfejlesztés: olvasott szöveg értelmezése, hallás utáni szövegértés
8 ÉTKEZÉS (helyes és helytelen táplálkozás, alapélelmiszerek)
Szókincs: élelmiszerek, italok, gyümölcsök, édességek
Nyelvtani fogalomkörök: mennyiség, minőség, összehasonlítás kifejezése
Készségfejlesztés: szóbeli szövegalkotás, hallás utáni szövegértés, vásárlás szituáció
interakciói
9 TÁGABB KÖRNYEZETÜNK (város - vidék összevetése)
Szókincs: városi élet jellemzői, kulturális, sport, munka, stb. lehetőségek,
lakáskörülmények
Nyelvtani fogalomkörök: melléknév-fokozás, jelzőhasználat, elöljárók a mozgást jelentő
igékkel
Készségfejlesztés: olvasott szöveg feldolgozás, tömörítés, leírás érzelemkifejező
eszközökkel
10 EMBER ÉS TÁRSADALOM (mindennapi élethelyzetek, aktuális, folyamatban lévő
események)
Szókincs: öltözködés, napi feladatok, tevékenységek, ruhanemű vásárlás
Nyelvtani fogalomkörök: folyamatos jelen idő - leírás, kérdő mondatok
Készségfejlesztés: szóbeli leírás, pillanatkép megfogalmazása, vásárlás szituáció
interakciói
11 EMBER ES TÁRSADALOM (életcéljövőkép, utazás)
Szókincs: jövő elképzelések, célok, ambíciók; időjárás, programajánlat
Nyelvtani fogalomkörök: jövő idejűség igealakjai (going to)
Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, hallás utáni szövegértés, társalgás
12 ORSZAGISMERET (ismerkedés a célország(ok) irodalmi, film, zene, sport életével;
utazás)
Szókincs: irodalom, film, zene, jelzők, határozók, utazás vasúton
Nyelvtani fogalomkörök: módhatározók, kérdőszavak, elöljárószók
Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, hallás utáni szövegértés, társalgás
13 ORSZAGISMERET (ismerkedés a célország(ok) földrajzi, társadalmi,
művészeti életével; életmódok összehasonlítása)
Szókincs: utazás, országok, nemzetek, nyelvek, nevezetességek
Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect, elöljárószók
Készségfej lesztés: telefonbeszélgetés
14 EMBER ES TÁRSADALOM (társasági érintkezés szóbeli és írásbeli formái)
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Szókincs: kapcsolatteremtés, társalgás mindennapi beszédhelyzetek
Nyelvtani fogalomkörök: multi-word verbs
Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, magánlevél írása
EV VEGI ISMÉTLÉS
Szókincs és nyelvtani anyag, valamint a négy alapkészség gyakorlása az éves anyag
alapján; számonkérés, értékelés
Összes óraszám:

37
185

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
köznyelven megfogalmazott kérdésekre odaillő válaszokat adni;
egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni,
érzelmeket kifejezni;
megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
beszélgetésben részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget megérteni;
kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;
ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek
jelentését kikövetkeztetni;
kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget, leírást, jellemzést, elbeszélést, baráti
levelet írni.
10. évfolyam
Évi óraszám: 185 (37 hét)
Heti óraszám: 5
Tartalom
Feldolgozásra
szánt óra

Feldolgozandó fejezetek, témakörök
ISMÉTLÉS
Korábban tanult ismeretek gyakorlása, számonkérés
1 EMBER ÉS TÁRSADALOM (találkozás, üdvözlés, társalgás)
Szókincs: jelzők, mindennapi tárgyak
Nyelvtani fogalomkörök: kérdő formák, folyamatos jelen
Készségfejlesztés: magánlevél írása
2 ORSZÁGISMERET (célországok életmódja, iskoláztatás)
Szókincs: mindennapi élet tárgyai, fogalmai, életmód jelzői
Nyelvtani fogalomkörök: birtoklás, egyszerű jelen idő

90

8
10

10

Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, hallás utáni szövegértés, személyleírás
3 ORSZÁGISMERET (találkozás a célország(ok) irodalmával, művészetével)
Szókincs: irodalom, műfajok
Nyelvtani fogalomkörök: egyszerű és folyamatos múlt idő, rendhagyó igék, elöljárószók
Készségfejlesztés: szövegértés, tömörítés, elbeszélés
4 TÁGABB KÖRNYEZETÜNK (nagyvárosi élet, vásárlás, élelmiszer, ruházat)
Szókincs: élelmiszerek, ruhaneműk, boltok fajtái
Nyelvtani fogalomkörök: mennyiség kifejezése, megszámlálható, nem
megszámlálható főnevek, névelő
Készségfejlesztés: hallott szövegértés jegyzetelés, nyomtatvány kitöltés
5 EMBER ES TÁRSADALOM (a célország(ok) életmódja, egyéni ambíciók, életcélok,
tervek)
Szókincs: pályaválasztás, lehetőségek, tervek, ambíciók
Nyelvtani fogalomkörök: igealakok: to infinitive, -ing participle, going to és
will, szóképzés-szócsaládok
Készségfejlesztés: kérdőív, olvasott szöveg értése, vita, véleménynyilvánítás
6 TÁGABB KÖRNYEZETÜNK (nagyvárosi élet jellemzői)
Szókincs: nevezetességek, látni valók, adatok
Nyelvtani fogalomkörök: minőségre kérdezés Jelzők, melléknévfokozás
Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, útbaigazítás
7 ORSZAGISMERET (célország(ok) jeles művészei, irodalom, film, zene)
Szókincs: műfajok, stílusok, zene, film, életrajzi adatok
Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect, határozószók, rendhagyó igék, rövid válasz
Készségfejlesztés: hallás utáni megértés, jegyzetelés, életrajz írása, interjúkészítés
8 MUNKA (munkakörülmények itthon és külföldön, karrier, pályaválasztás)
Szókincs: foglalkozások, életutak, képességek
Nyelvtani fogalomkörök: összetett főnevek, make és do
Készségfejlesztés: meghívás, tanácsadás, hivatalos levél írása
9 TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK (modern élet és környezet kapcsolata,
környezetvédelem)
Szókincs: utazás, modern eszközök, épületek, környezetszennyezés
Nyelvtani fogalomkörök: will, feltételes mondatok, időhatározói mellékmondatok
Készségfejlesztés: esszéírás, társalgás, vita, véleménynyilvánítás szóban és írásban
10 ORSZÁGISMERET (közelmúltbeli események a célország(ok) életéből)
Szókincs: politika, történelmi események, mindennapi élet küzdelmei
Nyelvtani fogalomkörök: used to, kérdő mondatok, utókérdés
Készségfejlesztés: hallás utáni szövegértés, interjújegyzetelés
11 ORSZÁGISMERET (a célország(ok) mindennapi élete, sajtó, rádió ismeret)
Szókincs: technikai eszközök, mindennapi események
Nyelvtani fogalomkörök: passzív szerkezet
Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, tömörítés, esszéírás egy könyvről vagy filmről
12 ORSZAGISMERET (a célország(ok) történelmi hősei, híres események)
Szókincs: kaland, veszély, hősiesség, harc
Nyelvtani fogalomkörök: igealakok, infinitive és -ing participle, határozószók
Készségfejlesztés: elbeszélés írása, stíluseszközök, határozók használata
13 EMBER ES TÁRSADALOM (valóság és álom, vágyak, életmód, életcél)
Szókincs: mindennapi élet, rendkívüli események, álomvilág
Nyelvtani fogalomkörök: feltételes mondatok, vágy, kívánság kifejezése, multi-word
verbs
Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, hallás utáni szövegértés Jegyzetelés, magán- és
hivatalos levél írása
14 EMBER ES TÁRSADALOM (kapcsolatteremtés, társalgás, baráti viszony ápolása)
Szókincs: mindennapi élet, személyes információk, hírek, események
Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect Simple és Continuous
Készségfejlesztés: telefonálás, levélírás
15 EMBER ÉS TÁRSADALOM (érzelmi élet megnyilvánulásai, szerelem)
Szókincs: rokonszenv, ellenszenv, barátság, szerelem
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Nyelvtani fogalomkörök: Past Perfect, Reported Speech
Készségfejlesztés: szóbeli és írásbeli kapcsolattartás, elbeszélés
EV VEGI ISMÉTLÉS gyakorlás, szótárhasználat, önálló tanulói munka, számonkérés,
értékelés
Összes óraszám:

27
185

A továbbhaladás feltételei:
Az iskola helyi tantervében kell meghatározni, hogy a tanuló milyen feltételek mellett léphet az iskola magasabb
évfolyamába. A közoktatási törvény meghatározza a legfontosabb alapelvet: a tanuló az iskola magasabb
évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Hogy mi minősül
sikeres teljesítésnek, az az iskola helyi tantervében rögzített értékelési szempontok és konkrét követelmények
alapján határozható meg.
Az elvárt tudásszint árnyaltabb megfogalmazása mellé ajánlatos egy-két mozzanatot odarendelni az
egyházi téren történő kommunikáció elemeiből is. Például, a tanuló
– fel tud ismerni egy-két egyházi jelvényt;
– megérti az iskolába ellátogató vendégek egyszerű kérdéseit;
– tudja köszönteni őket idegen nyelven;
– be tudja mutatni az iskoláját, tud röviden szólni a névadójáról;
– tudja ismertetni a város történelmi és egyházi nevezetességeit,
– tud képeslapot és/vagy levelet írni levelező partnerének,
– ismerősek számára az üdvözlés és elköszönés formulái mind szóban, mind írásban;
Ügyelni kell arra, hogy ezeket az egyes iskolatípusok, korosztályok és tanulócsoportok tudásszintjéhez
alkalmazva állapítsuk meg.
Jelen kerettanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 10.. osztály végén: a tanuló legyen képes az év végi
kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat legalább 30 %ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni.
Értékelési szempontok:
minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk.
Az értékelés módjai:
– szóbeli értékelés;
– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés;
– minősítő-szelektáló (szummatív)
– összegző-lezáró értékelés (osztályzás).
Kimeneti nyelvi szint az Európai Kerettanterv szintbeosztása szerint: B1
Alapfokú érettségire engedhető a diák.

11. évfolyam, B - normál szint
Évi óraszám: 185 óra (37 hét)
Heti óraszám: 5
Feldolgozandó fejezetek, témakörök
ISMÉTLÉS
Korábban tanult ismeretek gyakorlása, számonkérés
1 TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI MŰVELTSÉG (technikai eszközök,
vívmányok, találmányok)
Szókincs: a világ csodái, technikai eszközök, tárgyak, események
Nyelvtani fogalomkörök: segédigék, igeidők, kérdés, tagadás, rövid válasz
Készségfejlesztés: társalgás, információ és véleménycsere, magánlevél
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Feldolgozásra
szánt óra
8
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2 SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS (munka, kikapcsolódás, hétköznapok és hétvége)
Szókincs: hobbi, sport, szórakozás, kikapcsolódás, életmód
Nyelvtani fogalomkörök: jelen idejű igealakok, aktív, passzív
Készségfejlesztés: személyleírás, helyszín bemutatása
3 ORSZAGISMERET (a célország(ok) irodalmi, társadalmi és művészeti életének
megismerése)
Szókincs: műfajok, olvasás, képzőművészetek, zene
Nyelvtani fogalomkörök: múlt idejű igealakok, aktív, passzív, határozószók
Készségfejlesztés: elbeszélés írása
4 EMBER ES TÁRSADALOM (célországbeli társadalmi érintkezés szabályai)
Szókincs: viselkedéskultúra, utazás, kapcsolatteremtés kifejezései
Nyelvtani fogalomkörök: módbeli segédigék, melléknevek, szóképzés
Készségfejlesztés: nyomtatványkitöltés
5 UTAZÁS (nyaralás bel- és külföldön)
Szókincs: nemzetközi utazás, tervezés, előkészületek, időjárás, szállás
Nyelvtani fogalomkörök: jövő idejű formák, folyamatos jelen idő
Készségfejlesztés: üzenet, fax írása, hivatalos (udvarias) stílus
6 ORSZAGISMERET (célország(ok) társadalmi, kulturális élete, nagyvárosok)
Szókincs: ételek, helyek, nagyvárosok, életmód, feliratok
Nyelvtani fogalomkörök: like-kérdések, igealakok, vonatkozó névmások
Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, társalgás, véleménycsere, leírás szóban és
írásban
7 MUNKA (munkakörülmények bel- és külföldön, foglalkozások, munkahelyek)
Szókincs: foglalkozások, munkavégzés fogalmai, munkahelyek
Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect, multi-word verbs
Készségfejlesztés: telefonálás, hivatalos levél, álláshirdetés és -pályázat, önéletrajz
8 ORSZÁGISMERET (célország(ok) mindennapi élete, társadalmi szokások, gazdaság)
Szókincs: gazdaság, pénz, nyeremény, szerencsejáték, óhajok, kívánságok, jótékonyság
Nyelvtani fogalomkörök: feltételes mondatok, időhatározói mellékmondatok
Készségfejlesztés: társalgás, információcsere, szövegösszekötő elemek írásban

12

12

12

12

12

12

12

9 EMBER ÉS TÁRSADALOM (emberi kapcsolatok, családi viszonyok)
Szókincs: jellemzés melléknevei, családi, rokonsági kifejezések, az élet eseményei
Nyelvtani fogalomkörök: módbeli segédigék - valószínűség kifejezése
Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, hallás utáni szövegértés, kérdőív, személy- és
helyszín leírás
10 EGÉSZSÉG, BETEGSÉG (káros szenvedélyek, gyógykezelés, életmód)
Szókincs: szenvedélyek, életmód, egészség, gyógykezelés, napirend
Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect Continuous, időhatározói mellékmondatok,
összetett főnevek
Készségfejlesztés: információcsere, olvasott szöveg értése, hallás utáni szövegértés,
magán- és hivatalos levél, sajtónyelv, interjúkészítés
11 ORSZÁGISMERET (célország(ok) társadalmi, kulturális élete)
Szókincs: utazás, művelődés, társasági érintkezés, tudományos érdekességek, tradíciók
Nyelvtani fogalomkörök: indirect question, utókérdés
Készségfejlesztés: idiómák, informális nyelvi stílus, sajtónyelv, esszé írás

12

12 EMBER ÉS TÁRSADALOM (hátrányos helyzetű csoportok, életmódbeli
különbségek)
Szókincs: házasság, születés, temetés, életünk eseményei, ünnepi alkalmak, gratuláció
Nyelvtani fogalomkörök: függő beszéd
Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, hallás utáni szöveg értése, versolvasás és mondás, magánlevél, vita, a vitatkozás kifejezéskészlete
ÉV VÉGI ISMÉTLÉS gyakorlás, szótárhasználat, fordítás, önálló tanulói munka,
számonkérés, értékelés
Összes óraszám:

12
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12

12

33
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11. évfolyam A - emelt szint
Évi óraszám: 148 (37 hét)
Heti óraszám: 4
Feldolgozandó fejezetek, témakörök
ISMÉTLÉS Korábban tanult ismeretek ismétlése, számonkérés
1. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD
Szókincs: Családi élet, családtagok, mindennapi tevékenységek, házimunka és
szabadidős tevékenységek
Nyelvtani fogalomkörök: egyszerű jelen idő, folyamatos jelen idő, egyszerű múlt,
folyamatos múlt Present Perfect
Készségfejlesztés: képleírás, olvasás, írás (magánlevél, üzenet)
2. EMBER és TÁRSADALOM
Szókincs: barátság, jellemzés, férfi-női szerepek; öltözködés, üzletek, szolgáltatások
Nyelvtani fogalomkörök: Műveltetés, szenvedő szerk. feltételes mondatok, Whquestions, Modalitás: may, could, should, had better, Minőségi viszonyok:
melléknevek,
Készségfejlesztés: olvasott szöveg feldolgozás, véleménynyilvánítás szóban és írásban,
a vita, a vitatkozás kifejezéskészlete
3. KÖRNYEZETÜNK
Szókincs:otthon, vidéki-városi élet, éghajlat, növény- és állatvilág, környezetvédelem
Nyelvtani fogalomkörök: Jövő idő – will, going to, Future Perfect, Logikai viszonyok:
feltételes mondatok Melléknévi igenév, Modalitás: should, shouldn’t
Készségfejlesztés: társalgás adott témában, képleírás, hallott szöveg értése,
írás:ismeretterjesztő cikk
4. ISKOLA
Szókincs: tantárgyak, nyelvtanulás, iskolai élmények, hagyományok
Nyelvtani fogalomkörök: used to /would + Infinitive, szenvedő szerkezet,
Szövegösszetartó nyelvi eszközök: névelők, Logikai viszonyok: a főnévi igenév és az –
ing alakok
Készségfejlesztés: leírás, pályázat, kérdőív kitöltése
5. A MUNKA VILÁGA
Szókincs: életpálya, foglalkozások, munkahelyi körülmények, diákmunka
Nyelvtani fogalomkörök: Modalitás: must, have to, should, may, must, can’t, might;
Függő beszéd: kijelentés és kérés
Készségfejlesztés: véleménynyilvánítás, indoklás, definíciók, hallott szöveg értése,
összehasonlítás - vita
6. ÉLETMÓD
Szókincs: időbeosztás, étkezési szokások, Egészség – betegség,
Nyelvtani fogalomkörök: Logikai viszonyok : feltételes mód (second and third
conditional), minőségi és mennyiségi viszonyok
Készségfejlesztés: társalgás, vita, képleírás, hallott szöveg feldolgozása
7. SZABADIDŐ és SZÓRAKOZÁS
Szókincs: szabadidő, szórakozás, film, zene, sajtó, könyv, sportolás
Nyelvtani fogalomkörök: Szövegösszetartó nyelvi eszközök: kötőszók (when, while,
as, as soon as....) Logikai viszonyok: óhajtó mondatok, eredményhatározó
Készségfejlesztés: olvasott szöveg feldolgozása, összehasonlító esszé írása
8. UTAZÁS és TURIZMUS
Szókincs: utazás fajtái, szálláshelyek, látnivalók, nyaralás szervezése
Nyelvtani fogalomkörök: időbeli viszonyok, modalitás, logikai viszonyok kifejezése
Készségfejlesztés: hallott szöveg értése, olvasott szöveg értése, íráskészség:
beszámoló, megrendelés, interjúkészítés
9. TUDOMÁNY és TECHNIKA
Szókincs: tudományok, technikai eszközök a hétköznapokban, háztartási gépek,
kommunikációs eszközök
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15
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Nyelvtani fogalomkörök: szövegösszetartó eszközök
Készségfejlesztés: képleírás, olvasás, kérdőív kitöltése
Összes óraszám:

148

A továbbhaladás feltételei
Az iskola helyi tantervében kell meghatározni, hogy a tanuló milyen feltételek mellett léphet az iskola magasabb
évfolyamába. A közoktatási törvény meghatározza a legfontosabb alapelvet: a tanuló az iskola magasabb
évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Hogy mi minősül
sikeres teljesítésnek, az az iskola helyi tantervében rögzített értékelési szempontok és konkrét követelmények
alapján határozható meg.
Az elvárt tudásszint árnyaltabb megfogalmazása mellé ajánlatos egy-két mozzanatot odarendelni az
egyházi téren történő kommunikáció elemeiből is. Például, a tanuló
– fel tud ismerni egy-két egyházi jelvényt;
– megérti az iskolába ellátogató vendégek egyszerű kérdéseit;
– tudja köszönteni őket idegen nyelven;
– be tudja mutatni az iskoláját, tud röviden szólni a névadójáról;
– tudja ismertetni a város történelmi és egyházi nevezetességeit,
– tud képeslapot és/vagy levelet írni levelező partnerének,
– ismerősek számára az üdvözlés és elköszönés formulái mind szóban, mind írásban;
Ügyelni kell arra, hogy ezeket az egyes iskolatípusok, korosztályok és tanulócsoportok tudásszintjéhez
alkalmazva állapítsuk meg.
Jelen kerettanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 12.. osztály végén: a tanuló legyen képes az év végi
kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat legalább 30 %ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni.
Értékelési szempontok:
minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk.
Az értékelés módjai:
– szóbeli értékelés;
– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés;
– minősítő-szelektáló (szummatív)
– összegző-lezáró értékelés (osztályzás).
Kimeneti nyelvi szint az Európai Kerettanterv szintbeosztása szerint: B2Középfokú érettségire engedhető a diák.

12. évfolyam, B - normál szint
Évi óraszám: 128 (32 hét)
Heti óraszám: 4

Feldolgozásra
szánt óra

Feldolgozandó fejezetek, témakörök
ISMÉTLÉS
Korábban tanult ismeretek gyakorlása, számonkérés
1 TÁGABB KÖRNYEZETÜNK (lakóhely, a világ nagyvárosai, vallásai)
Szókincs: lakóhely, közintézmények, városok, látnivalók, családok, életmód, vallás
Nyelvtani fogalomkörök: igeidők rendszere, segédigék, összetett főnevek
Készségfejlesztés: információcsere, véleménynyilvánítás, magánlevél írása, vita
2 UTAZÁS, NYARALÁS (bel- és külföld, nemzetközi utazás előkészítése)
Szókincs: utazás, közi. eszközök, tervezés, előkészületek
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5
9

9

Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect, folyamatos igealakok
Készségfejlesztés: társalgás, élménybeszámoló, interjú, jegyzetelés, hallás utáni
szövegértés
3 ORSZAGISMERET (célország(ok) társadalmi, kulturális, művészeti és egyházi élete)
Szókincs: olvasás, könyv, irodalmi műfajok, művelődés, jellemzés melléknevei
Nyelvtani fogalomkörök: elbeszélő igeidők (múlt), aktív, passzív, szóképzés
Készségfejlesztés: elbeszélés, könyv- vagy film ajánlás írása, társalgás
olvasmányélményről
4 MUNKA (munkakörülmények bel- és külföldön)
Szókincs: pályaválasztás, foglalkozások, munka világa
Nyelvtani fogalomkörök: mennyiség kifejezése, megszámlálható és nem
megszámlálható főnevek
Készségfejlesztés: jegyzetelés, anyaggyűjtés és riport készítése
5 EMBER ES TÁRSADALOM (baráti kapcsolatok ápolása)
Szókincs: társadalmi érintkezés, barátság, párválasztás, szerelem
Nyelvtani fogalomkörök: jövő idejű formák, igeidők használata a mellékmondatokban
Készségfejlesztés: telefonálás, levélírás, társalgás, híradás, interjú
6 ORSZAGISMERET (célország(ok) gazdasági, társadalmi, művészeti élete)
Szókincs: életmód, mindennapi és különleges életutak, hírnév, földrajz Nyelvtani
fogalomkörök: jelzői mellékmondatok, participle, infinitive
Készségfejlesztés: hely leírása, rádió hírek, reklámok értelmezése
7 TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI MŰVELTSÉG (technikai eszközök, életünk
modern eszközei)
Szókincs: technikai vívmányok, találmányok, mindennapi élet
Nyelvtani fogalomkörök: igealakok, redukált infinitive
Készségfejlesztés: vita, információcsere, esszé írása egy találmányról
8 ORSZAGISMERET (célország(ok) híres művészeivel való találkozás) Szókincs:
hírnév, irodalom, olvasás, művészet
Nyelvtani fogalomkörök: módbeli segédigék, valószínűség, határozók és erős
melléknevek
Készségfejlesztés: rajongói levél írása, anyaggyűjtés, élmény szerűség
9 TERMÉSZETI KÖRNYEZET (ember és természet kapcsolata)
Szókincs: környezet, -szennyezés, -védelem
Nyelvtani fogalomkörök: kérdés, tagadás, melléknevek
Készségfejlesztés: szövegalkotás logikai kapcsolóelemekkel szóban és írásban, hallás
utáni szövegértés
10 EMBER ÉS TÁRSADALOM (embertípusok, életmódok különbözősége,
tolerancia)
Szókincs: életmód, mindennapi gondok, megélhetés, hátrányos helyzet
Nyelvtani fogalomkörök: szokásszerűség kifejezése, időkifejezések
Készségfejlesztés: elbeszélés, történelmi kor ábrázolása, emberábrázolás
11 ORSZÁGISMERET (célország(ok) életmód különbözősége, irodalmi és
művészeti élete)
Szókincs: emberi kapcsolatok, viszonyok, mindennapi beszédhelyzetek
Nyelvtani fogalomkörök: feltételezés, idiómák használata
Készségfejlesztés: rádiójáték megértése, társalgás, szituációk
12 TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI MŰVELTSÉG (20. század nagy találmányai és
eseményei)
Szókincs: találmányok, életmód, emberi kapcsolatok
Nyelvtani fogalomkörök: főneves szerkezetek, névelők és determinánsok, nyomaték
kifejezése
Készségfejlesztés: életút bemutatása, szórend és figyelemfelhívás, olvasott szöveg
értése, hallás utáni szövegértés, társalgás, interjú
EV VEGI ISMÉTLÉS tanult anyag rendszerezése, gyakorlása, számonkérése,
értékelés
Összes óraszám:
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9

9

9

9

9

9

9

9

9
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12. évfolyam – A emelt szint
Éves óraszám: 128 (32 hét)
Heti óraszám: 4
Feldolgozandó fejezetek, témakörök
ISMÉTLÉS
Korábban tanult ismeretek gyakorlása, számonkérés
1. CSALÁD
Szókincs: családi élet, hétköznapok és ünnepi alkalmak, házimunka, napirend,
jellemzés
Nyelvtani fogalomkörök: szófajok, szóképzés, igeidők
Készségfejlesztés: állítások azonosítása hallott szövegben, e-mail és baráti levél írása,
szituáció, önálló témakifejtés, vita
2. EMBER ÉS TÁRSADALOM
Szókincs: öltözködés, kulturális különbségek, kedvtelések, emberi kapcsolatok,
jellemzés, életmód
Nyelvtani fogalomkörök: kérdésszerkesztés, mondatalkotás
Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, szövegellenőrzés hallás után, témakifejtés
3. VÁSÁRLÁS, SZOLGÁLTATÁSOK
Szókincs: étterem, hirdetés, vásárlás, üzletek
Nyelvtani fogalomkörök: szórend, igeidők, szenvedő szerkezet
Készségfejlesztés: összehasonlító esszé írása, szituáció: kérés, felajánlás, témakifejtés,
vita
4. OTTHON
Szókincs: lakás, települések, lakókörnyezet, vidék és város összehasonlítása
Nyelvtani fogalomkörök: melléknevek, fokozás
Készségfejlesztés: információ azonosítása hallott szövegből, olvasott szöveg
kiegészítése, hirdetés írása, interjú készítése
5. TERMÉSZETI KÖRNYEZET
Szókincs: földrajzi egységek, növény- és állatvilág, környezeti problémák,
veszélyeztetett fajok
Nyelvtani fogalomkörök: szenvedő szerkezet, modalitás: javaslat should
Készségfejlesztés: párosító olvasás, információ kiemelése hallott szövegből,
jegyzetkészítés, meggyőző tájékoztató írása
6. ISKOLA
Szókincs: tantárgyak, nyelvtanulás, vizsga, tanfolyami jelentkezés, iskolán kívüli
tevékenységek, szabályok
Nyelvtani fogalomkörök: felszólítás, modalitás, szóképzés
Készségfejlesztés: meghívó írása, véleménynyilvánítás, vita, tanácsadó magánlevél
írása
7. A MUNKA VILÁGA
Szókincs: foglalkozások, képesítések, jellemvonások, életpálya szakaszai, álláshirdetés,
-pályázat, nyári diákmunka
Nyelvtani fogalomkörök: udvarias nyelvhasználat: would, összetett mondatok,
vonzatos igék
Készségfejlesztés: információkeresés hallott szövegből, hivatalos levél írása,
önéletrajz,
8. EGÉSZSÉG
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Szókincs: egészséges életmód, káros szenvedélyek, étkezés, mozgás, betegségek és
gyógyítás
Nyelvtani fogalomkörök: egyszerű és összetett mondatok, feltételes mondatok
Készségfejlesztés: magán- és hivatalos levél írása, vita, önálló témakifejtés
9. SPORT
Szókincs: sportágak, versenyek, képességek
Nyelvtani fogalomkörök: modalitás, szórend, mondatalkotás
Készségfejlesztés: javaslattétel, rövid üzenet írása, összehasonlító esszé
10. SZABADIDŐ és KULTÚRA
Szókincs: olvasás, film, szórakozás
Nyelvtani fogalomkörök: melléknevek, fokozás, kérdésszerkesztés
Készségfejlesztés: átfogó értés, élménybeszámoló írása, vita
11. UTAZÁS
Szókincs: közlekedési eszközök, utazási előkészületek, nyaralás
Nyelvtani fogalomkörök: narratív igeidők, érzelemkifejező eszközök, jelzők
Készségfejlesztés: ismertető, élménybeszámoló, érvelés írása, szituáció
12. TUDOMÁNY és TECHNIKA
Szókincs: ma is használt találmányok, modern eszközök, mindennapi technika
Nyelvtani fogalomkörök: szenvedő szerkezet, vonzatos igék, összetett mondatok,
szóképzés
Készségfejlesztés: magazincikk írása, összehasonlító témakifejtés
Összes óraszám:

10

10

10

10
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Az érettségire bocsátás feltételei:
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
-– kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
-– kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
-– kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;
-– kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
-– köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven összefoglalni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
-– árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni;
-– választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket
kifejezni;
-– gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;
-– megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
-– beszélgetésben részt venni;
-– társalgásban részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
-– kb. 250 szavas szöveget elolvasni;
-– kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;
-– ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését
kikövetkeztetni;
-– kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
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-– kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
-– kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;
-– egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven
összefoglalni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
-– kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
-– gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel,
a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben
megfogalmazni;
-– különböző szövegtípusokat létrehozni;
-– változatos közlésformákat használni.

Tananyagok:
A kiválasztás szempontjai:
1. témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival
2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak
3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak
4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponenseit
5. alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia fejlesztésére is
6. tartalmaznak az „e-learning”-hez is tananyagot
7. nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító, valamint erőszakra serkentő témákat, feladatokat
9-12. évfolyamon, alapóraszámban, normál szinten használt tankönyvek:
Solutions-Elementary, Tim Falla, Paul A Davies, Oxford
Solutions-Pre-intermediate, Tim Falla, Paul A Davies, Oxford
Solutions-Intermediate, Tim Falla, Paul A Davies, Oxford
Érettségi aktivátor, Hegedűs Kristóf, Bob Hastings, Marta Uminska, Dominika Chandler, Pearson Longman
11-12. évfolyamon emeltszintű felkészítéseken használt tankönyvek:
Matura Plus ----Ábrahám Károlyné, Halápi Magdolna; MM Publications
Matura Plus 2 ---H. Q. Mitchell; MM Publications
Exam Excellence, Oxford
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MÁSODIK IDEGEN NYELV
NÉMET NYELV
9–12. évfolyam
Célok és feladatok
Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a
négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti az első nyelv
elsajátítása során nyert tapasztalat, hiszen a célnyelvű óravezetés, a feladat- és szövegtípusok, a hatékony tanulás
eszközei, munkaformái már ismertek. A diákok viszonyát a második nyelv tanulásához alapvetően meghatározza,
hogy az első idegen nyelv tanulásában mennyire voltak sikeresek. A siker megkettőzheti, míg a kudarc erősen
visszavetheti, lelassíthatja a második idegen nyelv tanulásának tempóját.
A második idegen nyelv kezdésekor a tanuló első idegen nyelvéből az európai A2 szinten áll. Négy év célirányos
általános iskolai nyelvtanulás juttatta el idáig. Nem feltételezve kudarcos előéletet, valószínűsíthető, hogy a
tanulók a második idegen nyelv elsajátításánál egy tanév alatt közel egy teljes európai szintet sajátítanak el, így a
10. évfolyam végére az A2, a 12. évfolyam végére pedig, a B1 szintre jutnak el.
A célok és feladatok egybeesnek az első idegen nyelvnél kifejtettekkel.

Fejlesztési követelmények
A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud néhány mondatos információt cserélni, rövidebb szöveget
megérteni és létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklődésének megfelelően
továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról.

Témalista (ajánlás)
Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek; családi ünnepek.
Az otthon. A szűkebb környezet: a lakás bemutatása; a lakószoba bemutatása. Emberi kapcsolatok: barátság;
emberek külső és belső jellemzése.
Tágabb környezetünk: falu, kisváros, világváros; a lakóhely bemutatása; idegenvezetés a lakóhelyen; növények és
állatok.
Az iskola világa: az iskola bemutatása; az órarend; az ideális iskola; egy célnyelvi iskola összehasonlítása az
itthonival.
Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; egészséges életmód.
Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; ételek és ételreceptek; éttermek és gyorséttermek.
Utazás: utazási előkészületek; nyaralás itthon és külföldön.
Szabadidő és szórakozás: kedvenc sport; gyűjtemények; sport az iskolában és az iskolán kívül; videó, számítógép,
Internet; olvasás; kulturális események; a színház és a mozi világa; a modern és a klasszikus zene, koncertek.
A munka világa: munkavállalás nyáron, pályaválasztás.
Országismeret: más országok, ezen belül a célország(ok) kultúrája politikai, gazdasági és társadalmi élete.
Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe mindennapjainkban; más
országok, ezen belül a célország(ok) közismert technikai és tudományos csúcsteljesítményei.
Aktuális témák.
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9. évfolyam
Óraszám:
74 óra /év
2 óra/hét
Témakör
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ajánlás az éves óraszám felosztására
Témakör

Óraszám

Bemutatkozás
Nevek, jellemzések
Étkezés
Személyes adatok, foglalkozások
Család
Szabadidős tevékenységek
Egyéb-kiegészítő anyagok

8 óra
10 óra
10 óra
12 óra
12 óra
12 óra
10 óra

1. témakör: Bemutatkozás
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép
Szociális kompetencia
Idegen nyelvi
kompetencia

Tanulói
tevékenységek

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Bemutatkozás, számok
Kommunikációs
szándék:
Bemutatkozás,
információkérés és adás
Elnézéskérés és arra
reagálás
Igenlő válasz
Érdeklődés
Köszönés, elköszönés

Kapcsolódási
lehetőségek

Szerepjáték

Anyanyelvi ismeretek

Magnóhallgatás

Idegen nyelvi
ismeretek

Hallott szöveg ismétlése
Mondatalkotás

Nyelvtani
fogalomkörök.
Személyes névmások
„heißen” ige ragozása
Szabályos igék ragozás
„sein” ige ragozása
Egyenes szórend,
fordított szórend
Kérdő mondat
határozott névelő

2. témakör: Nevek, jellemzések
Fejlesztendő
kompetenciák, fejlesztési
feladatok
Énkép, önismeret
Kezdeményezőképesség

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Nevek, számok,
jellemző tulajdonságok
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Tanulói
tevékenységek
Szerepjáték (párban)
Íráskészség: egyszerű

Kapcsolódási
lehetőségek
Idegen nyelvi
ismeretek

Szociális kompetencia
Felkészülés a felnőtt lét
szerepeire
Beszédkészség
Íráskészség
Olvasott szöveg értése

Kommunikációs
szándék:
Ismerkedés,
visszakérdezés, nem
értés, betűzés,
minősítés
Mennyiségi viszonyok
Vélemény kifejezése
Tetszés, nem tetszés
Egyet nem értés
Meggyőzés
Nyelvtani
fogalomkörök:
Határozott és
határozatlan névelő
A főnév többes száma
Felszólítás
Melléknév, mint
névszói állítmány
Tagadás

mondatok
kiegészítése ragozott
igével
Párbeszédek írása

Anyanyelvi ismeretek
Életvitel

Kérdések alkotása
Kérdésfeltevés (válasz
adott)
Olvasott szöveg
értése: Nyomtatvány
alapján hibák keresése
Interjúkészítés
Átalakítás

3. témakör: Étkezés
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Szociális kompetencia
Honismeret
Aktív állampolgárságra
nevelés
Felkészülés a felnőtt lét
szerepeire
Hatékony önálló
tanulás
Beszédkészség
Szövegértés
Íráskészség
Hallott szöveg értése

Tanulói
tevékenységek

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Ételek nevei
Étkezés helyszínei
Étkezéssel,
ételrendeléssel
kapcsolatos szavak,
kifejezések
Fizetés, borravaló

Szerepjáték
Hallott szöveg alapján
kérdésekre válasz
Hallott szöveg alapján
információk gyűjtése
Képleírás

Kommunikációs
szándék:
Vélemény kifejezése
Kívánság, javaslat, arra
reagálás
Kínálás és arra reagálás
Információkérés és adás
Borravaló
Nyelvtani
fogalomkörök:
Főnevek tárgyesete
viel, viele
„möchte”
Tőhangváltós igék
Összetett főnevek
Összetett mondat
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Hiányos szöveg
kiegészítése
kérdőszavakkal,
ragozott igealakokkal
Szógyűjtés, felsorolás

Kapcsolódási
lehetőségek
Idegen nyelvi
ismeretek
Anyanyelvi ismeretek
Életvitel

4. témakör: Személyes adatok, foglalkozások
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Hatékony, önálló
tanulás
Szociális kompetencia
Esztétikai és
művészetit tudatosság,
kifejezőképesség
Beszédkészség
Hallott szöveg értése
Íráskészség
Olvasott szöveg értése

Tanulói
tevékenységek

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Személyes adatok,
személyek neve, címe,
foglalkozása, bemutatás
Életkor kifejezése
Hogylét kifejezése

Hallott szöveg
információinak
jegyzetelése

Kommunikációs
szándék:
Információkérés és adás
Érdeklődés
Harmadik személy
bemutatása
Érdeklődés életkor iránt
Kínálás
Ismerkedés
Dicséret
Érdeklődés hogylét
iránt
Igenlő és tagadó válasz

Névjegykártya készítése
(esetleg számítógéppel)

Hallott szöveg:
igaz/hamis

Kapcsolódási
lehetőségek
Idegen nyelvi
ismeretek
Anyanyelvi ismeretek
Rajz
Informatika

Képleíráskiscsoportban
Képek alapján
párbeszédek készítése

Nyelvtani
fogalomkörök
Birtokviszony kifejezése
von elöljárószóval
Mein birtokos névmás
Eldöntendő kérdés
schon, noch
E/3 személyes névmás
tárgy esete
Gyenge főnevek

5. témakör: Család
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Szociális kompetencia
Énkép, önismeret
Felkészülés a felnőtt
lét szerepeire

Tanulói
tevékenységek

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Családtagok jellemzése,
családi állapotok,
szabadidős
tevékenységek
Cselekvések,
foglalkozások

Kapcsolódási
lehetőségek

Olvasott szöveg alapján
információk gyűjtése
megadott szempontok
szerint

Idegen nyelvi
ismeretek

Családfa rajzolása
olvasott szöveg alapján

Anyanyelvi ismeretek
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Életvitel

Logikus gondolkodás
Olvasott szöveg értése
Íráskészség
Hallott szöveg értése
Beszédkészség

Kommunikációs
szándék:
Személyek
megnevezése, leírása
Beszélgetés a családról,
család bemutatása
Csodálkozás kifejezése
Egyetértés, egyet nem
értés
Elégedettség,
elégedetlenség
Harmadik személy
jellemzése

Hallott szöveg alapján:
igaz/hamis

Hittan

Hallott szöveg alapján
táblázat kitöltése
Kép alapján: mit
gondol, ki lakik itt?
Hiányos szöveg
kiegészítése
Párbeszédek írása
Szerepjáték

Nyelvtani
fogalomkörök:
„haben”
„kein, keine”tagadó
névmás
doch használata

6. témakör: Szabadidős tevékenységek
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Egyetemes kultúra
Testi és lelki egészség
Énkép, önismeret
Logikus gondolkodás
Beszédkészség
Hallott szöveg értése
Szövegértés
Íráskészség

Tanulói
tevékenységek

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Szabadidős
tevékenységek
A hét napjai
Szabadidős helyszínek
Napirend kifejezése

Kérdésekre válaszadás
Táblázat alapján
események elmesélése
Képek alapján
vélemény alkotása

Kommunikációs
szándék:
Események leírása
Bizonyosság,
bizonytalanság
Vélekedés

Szerepjáték

Nyelvtani fogalomkörök:
am időhatározókén
in + tárgyeset
helyhatározói
jelentésben
Tőhangváltós igék
Elváló igekötők
Időpont és időtartam
kifejezése
Uhr és Stunde
sondern használata
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Prospektus olvasásamagyarul válaszolás a
kérdésekre
(információk gyűjtése)
Hallott szöveg alapján
napirend jegyzetelése
Hallott szöveg alapján
nevek és kérdések
párosítása
Saját napirend írása

Kapcsolódási
lehetőségek
Idegen nyelvi
ismeretek
Életvitel
Anyanyelvi ismeretek

7. témakör: Egyéb- kiegészítő anyagok
Ebbe az időkeretbe illeszthető a témakörök végén dolgozatírás előkészítése; kiegészítő anyagok
feldolgozása; ünnepekhez kapcsolódó szókincs elsajátítása; internetes óra stb.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes kéréseket és utasításokat követni; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket és
közléseket megérteni; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni; jórészt
ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni.

Beszédkészség
A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett
válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni; megértési problémák
esetén segítséget kérni; egyszerű párbeszédben részt venni.

Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni; egyszerű, képpel illusztrált
történetet követni.

Íráskészség
A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szavas mondatokat diktálás után
helyesen leírni; egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni; egyszerű, rövid baráti üzenetet,
üdvözletet létrehozni.
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10. évfolyam
Óraszám:
74 óra/év
2 óra /hét
Ajánlás az éves óraszám felosztására
Témakör sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Témakör
Lakóhely
Országok, nyelvek, nemzetiségek
Élelmiszerek
Étteremben
Öltözködés
Lakás, lakberendezés
Egyéb- kiegészítő anyag

Óraszám
10 óra
10 óra
10 óra
10 óra
10 óra
10 óra
12 óra

1. témakör: Lakóhely
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Hon és népismeret
Európai
azonosságtudat
Egyetemes kultúra
Szűkebb és tágabb
környezet értékeinek
feltárására, megóvására
történő ösztönzés
Digitális kompetencia
Beszédértés
Íráskészség
Hallott szöveg értése
Olvasott szöveg
értése
Szociális
kompetencia

Tanulói
tevékenységek

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Lakóhely jellemzése
Város helyszínei,
cselekvések
Nevezetességek
Szabadidős helyek

Hallott szöveg értése
igaz/hamis

Kommunikációs
szándék:
Bemutatás
Meghívás, meghívás
elfogadása, elutasítása
Sajnálkozás
Program megbeszélése
Véleménykérés
Tudás, nem tudás
Öröm

Képeslap írása
barátoknak

Hallott szöveg alapján
hiányos szöveg
kiegészítése

Szerepjáték: érdeklődés
utazási irodában
Országismeret: Berlin
nevezetességei
(internet)

Nyelvtani
fogalomkörök:
man
es gibt
wissen
können, műssen
Személyes névmások
tárgyesete
Elöljárók tárgyesettel
erst és nur használata
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Kapcsolódási
lehetőségek
Földrajz
Társadalomismeret
Informatika
Idegen nyelvi ismeretek
Anyanyelvi ismeretek

2. témakör: Országok, nyelvek, nemzetiségek
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Egyetemes kultúra
Környezeti nevelés
Hon és népismeret
Európai
azonosságtudat
Szociális kompetencia
Felkészülés a felnőtt
lét szerepeire
Beszédkészség
Íráskészség
Hallott szöveg értése
Szövegértés

Tanulói
tevékenységek

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Nyelvtanulás,
nyelvtanulási szándék
kifejezései
Pontos idő
Országok, nyelvek
Színek

Olvasott szöveg alapján
igaz/hamis
Olvasott szöveg
tartalmi összefoglalása
magyarul
Hallott szöveg és
prospektusok párosítása

Kommunikációs
szándék:
Beiratkozás
nyelvtanfolyamra
Akarat, szándék
kifejezése
Időpontok egyeztetése
Információkérés

Kapcsolódási
lehetőségek
Földrajz
Idegen nyelvi
ismeretek
Anyanyelvi ismeretek
Rajz

Hallott időpontok
kikeresése felsorolásból
Szerepjáték
Nyomtatvány kitöltése

Nyelvtani
fogalomkörök:
wollen
Pontos idő kifejezése
Elöljárószók ország-és
városnevek előtt
keiner,keine,kein
dieser, diese,dieses
jeder, alle
Országnevek, nyelvek

3. témakör: Élelmiszerek
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Felkészülés a felnőtt
lét szerepeire
Honismeret
Testi és lelki egészség
Szociális kompetencia
Beszédkészség
Íráskészség
Hallott szöveg értése
Szövegértés

Tanulói
tevékenységek

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Élelmiszerek,
ételkészítés
Élelmiszer vásárlása
piacon és boltban
Kommunikációs
szándék:
Valaminek kedvelése,
nem kedvelése
Felszólítás közös
cselekvésre
Dicséret
Egyetértés
Meggyőzés
Kérés, javaslat
Eladó/vevő kérdései,

Hallott szöveg alapján:
elhangzott e vagy sem a
szövegben?
Hallott szöveg: ki mit
vásárol?
Hiányos szöveg
kiegészítése felszólító
alakokkal
Egy magyar étel
receptjének leírása
Szerepjáték
Megkezdett párbeszéd
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Kapcsolódási
lehetőségek
Életvitel
Idegen nyelvi
ismeretek
Anyanyelvi ismeretek

válaszai
Nyelvtani
fogalomkörök:
Felszólító mód
mögen
Kötőszavak fordított
szórenddel
Valószínűség kifejezése
nicht(s) mehr
kein…..mehr
tagadószavak

folytatása

4. témakör: Étteremben
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Honismeret
Európai
azonosságtudat
Testi és lelki egészség
Digitális kompetencia
Szociális kompetencia
Beszédértés
Íráskészség
Hallott szöveg értése
Szövegértés

Tanulói
tevékenységek

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Étteremtípusok
Ételek, italok
Étkezési szokások
(egyéni, nemzeti)
Meghívás

Képek és kijelentések
párosítása
Éttermek prospektusa
alapján szerepjáték
Szerepjáték: pincérvendég

Kommunikációs
szándék:
Vélemény kifejezése
Elégedettség kifejezése
Meghívás
Beszélgetés étkezési
szokásokról
Javaslat és arra reagálás
Éttermi ételrendelés
Események leírása
Nyelvtani
fogalomkörök:
dürfen
Részes eset
Birtokos névmások
dass kötőszó

Kapcsolódási
lehetőségek
Életvitel
Idegen nyelvi
ismeretek
Anyanyelvi ismeretek
Informatika

Szöveg olvasása, majd
kérdések alapján
tartalmi összefoglalás
Szöveg elemeinek
sorbarendezése
Hallott szöveg alapján
történet rekonstruálása
Információ keresése
interneten

5. témakör: Öltözködés
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Testi és lelki egészség
Felkészülés a felnőtt
lét szerepeire
Hatékony, önálló

Tanulói
tevékenységek

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Öltözködés,
ruhavásárlás
Ruhadarabok
Öltözködési szokások
Ajándékvásárlás
Kommunikációs
szándék:

Hallott szöveg alapján
táblázat kitöltése
Szerepjáték
(Mit viselsz?)
Szerepjáték: Eladó-vevő
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Kapcsolódási
lehetőségek
Életvitel
Idegen nyelvi
ismeretek
Anyanyelvi ismeretek
Házirend

tanulás
Esztétikai tudatosság
Beszédkészség
Íráskészség
Szövegértés
Hallott szöveg értése

Hovatartozás kifejezése
Véleménykérés és arra
reagálás
Információkérés
Tetszés, nemtetszés
Ruha-és cipővásárlás
Meggyőzés
Kérés, bizonytalanság
Elmesélés
Nyelvtani
fogalomkörök:
Személyes névmások
részes esete
Igék részes és
tárgyesettel
Részes esettel álló
elöljárók

Telefonálás hirdetés
alapján

Rajz

Hiányos szöveg
kiegészítése nyelvtani
elemekkel
Fordítás
Kollázs készítése: a mai
fiatalok öltözködési
szokásai

6. témakör: Lakás, lakberendezés
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Megismerési
képességek fejlesztése
Képi reprezentációk
értelmezése
Felkészülés a felnőtt
életre
Környezeti nevelés
Egyetemes kultúra
Beszédkészség
Íráskészség
Olvasott szöveg
értése
Hallott szöveg értése

Tanulói
tevékenységek

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Lakás részei, bútorok
Az ideális lakás
A lakás berendezése
Kommunikációs szándék:
Helymeghatározás
kifejezése
Kritika megfogalmazása
Tetszés, nemtetszés
kifejezése
Nyelvtani fogalomkörök:
Hely- és irányhatározás
genug
denn
viel, wenig
Határozatlan számnevek
liegen-legen
stehen-stellen
hängen-hängen

Kapcsolódási
lehetőségek

„Én mondom, te
rajzolod”- szoba
alaprajza, berendezése

Rajz

Olvasott szöveg alapján
vélemény
megfogalmazása

Idegen nyelvi
ismeretek

Szerepjáték

Életvitel

Anyanyelvi ismeretek

Képleírás
Olvasott történet
folytatása, befejezése
Olvasott szöveg alapján
igaz/hamis
Hallott dolgok
csoportosítása
Hallott szövegrészletek
képekkel való párosítása

W. témakör: Egyéb- kiegészítő anyag
Ebbe az időkeretbe illeszthető a témakörök végén dolgozatírás előkészítése; kiegészítő anyagok
feldolgozása; ünnepekhez kapcsolódó szókincs elsajátítása; internetes óra stb.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
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A tanuló legyen képes jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérések, kérdések, közlések, események
lényegét megérteni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.
Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni; ismeretlen nyelvi elem
jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott; szövegből kikövetkeztetni.

Beszédkészség
A tanuló legyen képes jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba
rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni; megértési problémák esetén segítséget kérni; egyszerű párbeszédben részt venni; beszélgetést
kezdeményezni, befejezni.

Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt
megtalálni; ismeretlen nyelvi elem jelentését jó részt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből
kikövetkeztetni; kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben
lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; egyszerű, képpel illusztrált történet lényegét megérteni.

Íráskészség

A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után helyesen leírni; egyszerű,
rövid informális levelet, baráti üdvözletet írni.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A tanulói teljesítmények értékelésének a középiskolai szakaszban továbbra is három fő célja van: visszajelzést
nyújtani az előírt tananyagban elért előrehaladásról és a diákok erős és gyenge pontjairól, hozzájárulni a
nyelvtanulási motiváció fenntartásához és további erősítéséhez; valamint erősíteni a tanulók reális önértékelését.
Negyedik értékelési szempontként ebben az oktatási szakaszban belép az egyre önállóbb, öntevékenyebb
nyelvtanulás és nyelvhasználat, amelyet a teljesítmény értékelésével bátorítani kell.
A kerettantervi célok között a korábban elsőbbséget élvező beszédértés- és beszédkészség-fejlesztés helyett a 912. évfolyamokon a nyelvtudás fejlesztése a mind a négy készségterületen komplexen történik. Az értékelés
ebben a szakaszban mind a négy alapkészségre egységesen kitér. Alapelv, hogy értékeléskor a tanár mind a
tanórai, mind a tanórán kívüli tanulói teljesítményeket értékelje. Az értékelés elsődleges célja ne a negatívumok
kiemelésére, hanem a teljesítmény, hozzáállás, motiváltság, öntevékenység javulására koncentráljon.
A tanulói teljesítmény értékelésének nem elsődleges formája a célirányos számonkérés, sokkal inkább az egyes
idegen nyelven végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységek minősítése. A gyengébben teljesítő diákoknak
több alkalmat kell biztosítani arra, hogy fejlődésükről számot adjanak.
Feltétlenül kerülni kell a hagyományos „felelés” jellegű számonkérést, mivel ez egyértelműen hozzájárul a
gátlások erősödéséhez.
Ebben a korban a tanulók önértékelése már igen fejlett, tisztában vannak saját erős és gyenge pontjaikkal, így
egyre inkább felelőssé válnak saját nyelvtudásuk fejlesztéséért.
A teljesítmények értékelésekor továbbra is fontos alapelv: a nyelvi készségeket, a használható nyelvtudást fejlesszük
és értékeljük, szemben a nyelvről való ismeretekkel.
A teljesítmények értékelésének és a folyamatos önfejlesztésnek elengedhetetlen feltétele, hogy a diákokat ne csak
megtanítsuk nyelvet tanulni, hanem fokozatosan kialakítsuk bennük az igényt arra, hogy az idegen nyelvet önállóan és
természetesen használják. Váljon az idegen nyelvi kommunikáció életük részévé a nyelvhasználat minden területén.
Alakuljon ki bennük az az igény, hogy egyes idegen nyelvi kudarcaikat ki tudják elemezni, és a tanár segítségével
kezelni tudják. Tudjanak önállóan fejlődni. Egyértelműen tudatosuljon bennük, melyik nyelvtanulási stratégiának,
tevékenységnek mi a célja, mi a várható kimenete, és ők maguk mit tehetnek esetleges problémáik megoldásáért.
Mivel a nyelvtanulás során gyakori az egyéni különbségekből fakadó változatos teljesítmény, a diákoknak egyénre
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szabott stratégiákat kell alkalmazniuk, és ez külön törődést kíván a nyelvtanár részéről. Idegen nyelven
kommunikálni öröm, ezt kell erősítenie a tanulói értékelésnek.

11. évfolyam
Óraszám:
111 óra /év
3 óra/hét
Ajánlás az éves óraszám felosztására
Témakör sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Témakör
Utazás, közlekedés
Hétköznapi tevékenységek
Házimunka
Vásárlás
Iskola egykor és most
Egészség, betegség
Nyaralás előkészítése, nyaralás
Egyéb- kiegészítő tevékenységek

Óraszám
14 óra
14 óra
14 óra
14 óra
14 óra
14 óra
14 óra
13 óra

1. témakör: Utazás, közlekedés
Fejlesztendő
kompetenciák, fejlesztési
feladatok
Szociális kompetencia
Felkészülés a felnőtt lét
szerepeire
Környezeti nevelés
Európai azonosságtudat
Kezdeményezőképesség
Tájékozódás
Beszédértés
Íráskészség
Hallott szöveg értése
Olvasott szöveg értése

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Utazás, közlekedés
Közlekedési eszközök
Útbaigazítás kifejezései
Kommunikatív
szándék:
Elbeszélés
Útbaigazítás kérése,
adása
Megszólítás
Információkérés, adás
Nyelvtani
fogalomkörök:
Múlt idő képzése,
használata
jemand, niemand
gegenüber
Birtokos eset
Birtokos szerkezet
wegen
bis, bis zu
Helyhatározás

Tanulói
tevékenységek
Olvasott szöveg
alapján igaz/hamis

Kapcsolódási
lehetőségek
Életviteli ismeretek

Szerepjáték

Menetrend
használata

Olvasott szöveg és
rajzok párosítása

Anyanyelvi
ismeretek

Kérdések alkotása a
válaszok értelmében

Idegen nyelvi
ismeretek

Olvasott szöveg
jegyzetelése

Földrajzi ismeretek

Történet befejezése
Hallott szöveg alapján
igaz/hamis
Képleírás
Nyelvi teszt
Térképhasználat

2. témakör: Hétköznapi tevékenységek
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok

Tanulói
tevékenységek

Témák, tartalmak
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Kapcsolódási
lehetőségek

Szociális
kompetencia
Érzelmi intelligencia
mélyítése
Képi reprezentációk
értelmezése
Önkifejezés, önismeret
Felkészülés a felnőtt
lét szerepeire
Beszédkészség
Hallott szöveg értése
Íráskészség
Olvasott szöveg
értése

Lexikai ismeretek:
Hétköznapi
tevékenységek
Tisztálkodás kifejezései
Munkahelyi
tevékenységek
Érzelmek kifejezése

Képek alapján történet
írása

Kommunikációs
szándék:
Szemrehányás,
elégedetlenség
Bocsánatkérés és arra
reagálás
Bosszúság kifejezése
Telefonálás
Üzenethagyás
Jegyrendelés telefonon

Képek alapján egy
személy napi
cselekvéseinek
elmesélése

Levélírás
W-kérdések írása
olvasott szöveghez

Életvitel
Drámapedagógiai
ismeretek
Idegen nyelvi ismeretek
Anyanyelvi ismeretek

Képek alapján kérdések
írása
Hallott szöveg alapján
történet végének
megírása

Nyelvtani
fogalomkörök:
Visszaható ige
Visszaható névmás
Névmási határozószók

Hallott szöveg alapján
jegyzet hibás részeinek
javítása
Telefonhívás alapján
üzenet írása

3. témakör: Házimunka
Fejlesztendő
kompetenciák, fejlesztési
feladatok
Felkészülés a felnőtt lét
szerepeire
Aktív állampolgárságra
nevelés
Kezdeményezőképesség
Logikus gondolkodás
Szociális kompetencia
Beszédkészség
Olvasott szöveg értése
Íráskészség
Hallott szöveg értése

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Házimunkák,
tevékenységek a
háztartásban
Munkamegbeszélés
Munkák
összehasonlítása

Tanulói
tevékenységek
Párokban egymástól
információ gyűjtése
Megkezdett
beszélgetés folytatása
Olvasott szöveg
kiegészítése
statisztikai táblázat
alapján

Kommunikációs
szándék:
Vágyak kifejezése
Meggyőzés
Kívánság
Ígéret, egyetértés
Tiltakozás
Bizonytalanság

Hallott szöveg
alapján információk
jegyzetelése

Nyelvtani
fogalomkörök:
Melléknév fokozása
Hasonlítás
lassen
Kérdőszóval bevezetett
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Hallott szöveg
alapján nyomtatvány
kitöltése
Olvasott szöveg
alapján interjú
készítése az egyik
szereplővel

Kapcsolódási
lehetőségek
Osztályfőnöki nevelés
Életviteli ismeretek
Anyanyelvi ismeretek
Idegen nyelvi ismeretek
Társadalomismeret

mellékmondatok
Ok-okozati viszony
kifejezése
weil

Szerepjáték

4. témakör: Vásárlás
Fejlesztendő
kompetenciák, fejlesztési
feladatok
Felkészülés a felnőtt lét
szerepeire
Szociális kompetencia
Kezdeményezőképesség
Digitális kompetencia
Logikus gondolkodás
Beszédkészség
Íráskészség
Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése

Tanulói
tevékenységek

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Vásárlóhelyek
összehasonlítása
Üzlettípusok
Vásárlási tippek
Vásárlótípusok
Internetes vásárlás
Kommunikációs
szándék:
Információgyűjtés
Tetszés/nemtetszés
Javaslat
Állásfoglalás

Kapcsolódási
lehetőségek

Olvasott szöveg
alapján szöveg
elemeinek sorba
rendezése

Életviteli ismeretek

Olvasott szöveg
tartalmi összefoglalása
irányító kérdések
segítségével

Anyanyelvi ismeretek

Idegen nyelvi
ismeretek

Informatika

Képek alapján wennmondatok alkotása

Nyelvtani fogalomkörök:
Feltételes kötőmondat
(wenn)

Hiányos szöveg
kiegészítése lexikai
elemekkel
Hallott szöveg alapján
kijelentések
sorbarendezése
Hallott szöveg alapján
igaz/hamis
Szerepjáték: vita az
internetes vásárlásról

5. témakör: Iskola egykor és most
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Európai
azonosságtudat
Hon és népismeret
Felkészülés a felnőtt
létszerepeire
Esztétikai

Tanulói
tevékenységek

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Iskola, tantárgyak,
oktatási formák
Iskolatípusok
Német, svájci, osztrák
és magyar iskola
Az ideális iskola

Olvasott szöveg alapján
táblázat kitöltése
Önismereti teszt
kitöltése
Olvasott szöveg
tartalmi összefoglalása
írásban

Kommunikációs
szándék:
Vélemény kifejezése

Képleírás
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Kapcsolódási
lehetőségek
Rajz
Országismeret
Idegen nyelvi ismeret
Anyanyelvi ismeret
Iskolai Házirend

kifejezőképesség

Interjúkészítés
Események leírása
Egyetértés,
ellentmondás
Minősítés

Beszédkészség
Íráskészség
Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése

Dialógusok

Nyelvtani
fogalomkörök:
Elbeszélő múlt
Módbeli segédigék
Imperfektje
Főnevesült melléknevek

Hallott szöveg alapján
hiányos szöveg
kiegészítése
Megkezdett történet
befejezése írásban
Ideális iskola
megtervezése (rajzprezentáció)

6. témakör: Egészség, betegség
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Testi és lelki egészség
Felkészülés a felnőtt
lét szerepire
Szociális kompetencia
Hatékony önálló
tanulás
Beszédkészség
Íráskészség
Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése

Tanulói
tevékenységek

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Testrészek, betegségek
Orvosi vizsgálat
Betegségek gyógyítása
Gyógyszerek,
gyógymódok

Szövegrészletek logikus
sorrendbe rendezése

Kommunikációs
szándék:
Orvos-beteg szituáció
Információkérés, adás
Tiltás
Bizonyosság,
bizonytalanság
Véleménykérés, arra
reagálás

Hallott szöveg alapján
igaz/hamis

Nyelvtani
fogalomkörök:
Szenvedő szerkezet
sollen

Vázlatpontok alapján
történet elmesélése

Hallott párbeszédek és
képek egymáshoz
rendelése

Kapcsolódási
lehetőségek
Biológia
Életvitel
Idegen nyelvi
ismeretek
Anyanyelvi ismeretek

Hallott szöveg alapján
jegyzet készítése
Szenvedő szerkezet
segítségével történet
írása képek alapján

Levélben beszámoló
egy betegségről

7. témakör: Nyaralás előkészítése, nyaralás
Fejlesztendő
kompetenciák, fejlesztési
feladatok
Szűkebb és tágabb
környezet értékeinek
feltárására ösztönzés
Egyetemes kultúra

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Utazás, nyaralás
előkészítése
Nyaralás helyszínei,
tevékenységei, formái
Szállodai helyfoglalás
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Tanulói
tevékenységek
Hallott szöveg alapján
táblázat kitöltése
Hallott szöveg alapján
információk
jegyzetelése

Kapcsolódási
lehetőségek
Földrajz
Társadalomismeret
Informatika

Felkészülés a felnőtt lét
szerepeire

Szálláshelyek,
szolgáltatások

Kezdeményezőképesség

Kommunikációs
szándék:
Információkérés
Jegyvásárlás,
pénzváltás
Szobarendelés
Tájékozódás a
szállodában
Információkérés
szállodai
szolgáltatásokkal
kapcsolatban

Hatékony önálló tanulás
Beszédkészség
Íráskészség
Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése

Hallott szöveg alapján
információk
aláhúzása olvasott
szövegben

Idegen nyelvi ismeretek
Anyanyelvi ismeretek

Szerepjáték
Képleírás
Kép alapján
mondatok helyes
sorrendjének
meghatározása

Nyelvtani
fogalomkörök:
Sorszámnevek,
évszámok, dátum
Időhatározók
Országnevek ragozása
Melléknév ragozása

Statisztikai táblázat
értelmezése
Levélírás

8. témakör: Egyéb- kiegészítő anyag
Ebbe az időkeretbe illeszthető a témakörök végén dolgozatírás előkészítése; kiegészítő anyagok
feldolgozása; ünnepekhez kapcsolódó szókincs elsajátítása; internetes óra stb.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni;
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
- jórészt ismert nyelvi eszközöket használó beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni.

Beszédkészség

A tanuló legyen képes
- köznyelven megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni;
- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni,
érzelmeket kifejezni;
- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- beszélgetésben részt venni;
- társalgásba bekapcsolódni.

Olvasott szöveg értése

A tanuló legyen képes
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
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-

kb. 100 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni;
kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
egyszerű történetet megérteni.

Íráskészség

A tanuló legyen képes
- gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával
logikus összefüggések alapján kb. 100 szavas szöveggé rendezni;
- különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni;
- különböző közlésformákat (elbeszélés, jellemzés) használni.

12. évfolyam
Óraszám:
96 óra / év
3 óra/hét
Ajánlás az éves óraszám felosztására
Témakör sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Témakör
Család régen és ma
Érzelmek
Foglalkozások
Divat
Egészséges életmód
Országismeret
Egyéb-kiegészítő ismeretek

Óraszám
14 óra
14 óra
14 óra
14 óra
14 óra
14 óra
12 óra

1. témakör: Család régen és ma
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Felkészülés a felnőtt lét
szerepeire
Énkép, önismeret
Egyetemes kultúra
Érzelmi intelligencia
mélyítése
Családi életre való
felkészítés
Szótárhasználat
Beszédértés
Íráskészség
Hallott szöveg értése
Olvasott szöveg értése

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Lexikai ismeretek:
Család fogalma
„Patchwork család”
„Emancipált család”
Háztartás, gyereknevelés
Szerepek a családban
Kommunikációs szándék:
Véleményalkotás
Definícióalkotás
Beszélgetés a szöveg
szereplőinek életéről
(elmesélés)
Nyelvtani fogalomkörök:
zu + Infinitves
szerkezetek

Kapcsolódó
lehetőségek

Olvasott szöveg alapján a
patchwork család
családfájának
megrajzolása

Hittan

Olvasott szöveg alapján
képek helyes sorrendbe
helyezése

Életviteli ismeretek

Szóbokrok készítése a
témához kapcsolódóan
(szótár segítségével)

Anyanyelvi ismeretek

Összetett főnevek
jelentésének magyarázata
Összetett főnevek
képzése
Hiányos szöveg
kiegészítése megadott
lexikai elemekkel
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Osztályfőnöki
beszélgetések

Idegen nyelvi ismeretek

Naplóírás
Olvasói levélre reagálás
írásban
Hallott szöveg alapján: ki
mondta?

2. témakör: Érzelmek
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Érzelmi intelligencia
mélyítése, gazdagítása
Szociális kompetencia
Felkészülés a felnőtt lét
szerepeire
Digitális komptencia
Testi és lelki egészség
Beszédkészség
Íráskészség
Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Lexikai ismeretek:
Szeretet, szerelem, harag,
düh stb.
Randevúzás
Kommunikációs
szándékok:
Interjúkészítés
információk alapján
Vita
Képleírás

Kapcsolódó
lehetőségek

Irodalmi szövegek
olvasása (szótár
segítségével)

Hittan

Olvasott szövegben
hiányzó kérdések
beillesztése

Internet

Olvasott szöveg alapján
„Steckbrief” készítése

Anyanyelvi ismeretek

Osztályfőnöki órák

Idegen nyelvi ismeretek

Szerelmes üzenetek,
idézetek olvasása,
befejezése

Nyelvtani fogalomkörök:
Célhatározói
mellékmondatok

Olvasott szöveg alapján
igaz/hamis
Hiányos szöveg
kiegészítése megadott
lexikai elemekkel
Képhez történetírás
Levélírás (Egy szerelem
története)

3. témakör: Foglalkozások
Fejlesztendő kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Hatékony önálló tanulás
Szociális és állampolgári
kompetencia
Kezdeményezőképesség és
vállalkozói kompetencia
Énkép, önismeret
Felkészülés a felnőtt lét
szerepeire

Témák, tartalmak
Lexikai ismeretek:
Foglalkozások
Ideális munka,
munkahely
Pályaválasztás
Család vagy hivatás
Távmunka

Tanulói tevékenységek
Olvasott szöveg alapján
kérdések megválaszolása
Interneten talált
álláshirdetésre e-mailben
történő jelentkezés

Kommunikációs
szándék:
Véleménykifejtés
Ideális munkahely leírása
Egyetértés, egyet nem
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Levélírás a magyar
álláslehetőségekről
Fordítás
Hallott hangok és

Kapcsolódó
lehetőségek
Osztályfőnöki órák
Pályaorientáció
Életvitel
Anyanyelvi ismeretek

Aktív állampolgárságra
nevelés
Beszédkészség
Íráskészség
Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése

értés

foglalkozások párosítása

Nyelvtani
fogalomkörök:
Vonatkozó névmás
Vonatkozói
mellékmondat

Hallott szöveg és képek
párosítása
Hallott szöveg szelektív
értése irányító
szempontok alapján
Képleírás

4. témakör: Divat
Fejlesztendő
kompetenciák, fejlesztési
feladatok
Énkép, önismeret
Kritikai gondolkodás
megalapozása
Testi és lelki egészség
Esztétikai tudatosság és
kifejezőképesség
Szociális kompetencia
Digitális kompetencia
Beszédértés
Íráskészség
Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Lexikai ismeretek:
Divat lányoknak, fiúknak
Márkás termékek, ruhák
Egyenruha az iskolában
Kommunikációs szándék:
Vélemények kifejezése
Megjelenés jellemzése
Vita az egyenruháról
(érvelés)
Nyelvtani fogalomkörök:
Időhatározói mondatok
wenn, als, bis, seitdem

Kapcsolódó
lehetőségek

Olvasott szöveg
szakaszaihoz címek
rendelése

Életvitel

Olvasott szöveg alapján
igaz/hamis

Anyanyelvi ismeretek

Hiányos szöveg
kiegészítése lexikai
elemekkel

Informatika

Házirend

Olvasott szöveg alapján
megkezdett mondatok
befejezése
(tartalmi összefoglalás)
Szerepjáték
Képleírás
Nyelvi tesztek
Internetes
információgyűjtés

5. témakör: Egészséges életmód
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Testi és lelki egészség
Szociális kompetencia
Hatékony, önálló
tanulás

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Lexikai ismeretek:
Egészséges életmód
Tanácsok az egészséges
életmódhoz
Sportágak
Extrémsportok
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Kapcsolódó
lehetőségek

Olvasott szöveg alapján
kérdésekre helyes válasz
megkeresése

Testnevelés

Hiányos szöveg
kiegészítése megadott
lexikai elemekkel

Biológia

Dráma

Anyanyelvi ismeretek

Digitális kompetencia
Beszédértés
Íráskészség
Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése

Kommunikációs szándék:
Tanácsadás
Vélemény kifejezése
Információ gyűjtése
Vita
Nyelvtani fogalomkörök:
Módbeli segédigék
feltételes módú alakjai

Interjú rekonstruálása
nyelvi elemek segítségével

Idegen nyelvi ismeretek

Párosítás (kérdésekválaszok)
Képek és kijelentések
egymáshoz rendelése

feltételes mód jelen ideje

Képregény készítése
párban
Sportágak csoportosítása
(csoportban)
Szerepjáték

6. témakör: Országismeret
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Hon és népismeret
Európai azonosságtudat
Hatékony, önálló
tanulás
Digitális kompetencia
Szociális kompetencia
Beszédkészség
Íráskészség
Hallott szöveg értése
Olvasott szöveg értése

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódó
lehetőségek

Lexikai ismeretek:
Országismereti
információk
Hagyományok,
népszokások
Diákélet a németajkú
országokban

Olvasott szöveg
jegyzetelése irányító
szempontok alapján

Földrajz

Képek és olvasott
szövegrészletek egymás
mellé rendelése

Anyanyelvi ismeretek

Kommunikációs szándék:
Véleménykifejtés
Elmesélés

Internetes blog
jegyzetelése a szokásokról

Nyelvtani fogalomkörök:
je…desto/je…umso
Melléknévragozás (ism.)
Főnévvé vált melléknevek

Informatika

Levélírás
Hallott szöveg és képek
párosítása

7. témakör: Egyéb-kiegészítő anyag/ Szintnek megfelelő vizsgatréning
Különböző típusú záró feladatok. Ismétlő feladatok. „Stationenlernen”. Mintafeladatsorok. Szóbeli témakifejtések.
Próba-érettségi.
Rendszerező ismétlés.
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A továbbhaladás (érettségire bocsátás) feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; kb. 200
szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 200 szavas
szövegben fontos információt megérteni.

Beszédkészség
A tanuló legyen képes árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett
válaszokat adni; választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni; gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;
megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; társalgásban más véleményét kikérni, álláspontját
kifejteni, megvédeni.

Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni; kb. 250 szavas szövegben
lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas
szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; kb. 250 szavas szövegben fontos információt
megtalálni.

Íráskészség
A tanuló legyen képes kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget,
leírást, jellemzést, elbeszélést, baráti vagy hivatalos levelet írni; gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott
véleményét változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai
összefüggések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni.

Szempontok a tanulók értékeléséhez a szakasz végén
A tanulói teljesítmények értékelésének célja, hogy visszajelzést nyújtson az előírt tananyagban elért
előrehaladásról és a diákok erős és gyenge pontjairól. Segítsen a nyelvtanulási motiváció fenntartásában
és további erősítésében. Fontos, hogy – különösen a nyelvtanulás kezdeti szakaszában – a tanulók
önmagukhoz mért fejlődését vegyék figyelembe, mivel az értékelés legfontosabb célja az ösztönzés, a
további, folyamatos nyelvtanulás motiválása.
Az értékelésnek pozitívnak kell lennie: azt kell értékelni, amire képesek a diákok, nem a hiányosságokat.
Mivel a kerettantervi célok között első helyen a beszédértés és beszédkészség fejlesztése áll, a diákokat elsősorban
ezekből az alapkészségekből kell értékelni. De mivel ennek a korosztálynak erőssége mind a négy alapkészség
területén a folyamatosság, törekedjünk ezeknek a fokozatos fejlesztésére, szem előtt tartva, hogy a hibátlan
megoldás nem lehet kizárólagos elvárás.
Alapelv, hogy a gyerekek értékelése folyamatos legyen, és értékeléskor a gyakorlat során alkalmazott tevékenységi
formákat használjuk.
Pl. beszédkészségük értékelésekor ismert témakörben, képek segítségével kell néhány mondatos párbeszédet
folytatniuk nyelvtanárukkal vagy egy választott társukkal.
A gyakorlás során használt munkaformákhoz hasonlóan a számonkérés történhet csoportban, párban vagy
egyénileg. A gyengébben teljesítő diákoknak több alkalmat kell biztosítani arra, hogy fejlődésükről számot
adjanak.
Feltétlenül kerülni kell a hagyományos „felelés” jellegű számonkérést, mivel ez egyértelműen hozzájárul a
gátlások erősödéséhez. Fontos, hogy adjunk lehetőséget mind szóbeli, mind írásbeli számonkérésre.
Az értékelés módjai:
- szóbeli értékelés
- rövid írásbeli, főleg ösztönző értékelés
- összegző értékelés
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- ellenőrző-lezáró értékelés
A teljesítmények értékelésekor továbbra is fontos alapelv: a nyelvi készségeket, a használható nyelvtudást
fejlesszük és értékeljük, szemben a nyelvről való ismeretekkel.
Mivel a nyelvtanulás során gyakori az egyéni különbségekből fakadó változatos teljesítmény, a diákoknak egyénre
szabott stratégiát kell alkalmazniuk, és ez külön törődést kíván a nyelvtanár részéről.
Felhasznált tankönyvek és segédanyagok listája:
9.-10.évfolyam: Maros –Gottlieb: Start Neu ( Tankönyv, munkafüzet,) Start Neu Plus gyakorló,
Nemzeti Tankönyvkiadó.
11. évfolyam:Maros Judit: Unterwegs Neu A, Tankönyv, munkafüzet, Unterwegs Neu A Plus
gyakorló, Nemzeti Tankönyvkiadó.
12.évfolyam: Maros Judit . Unterwegs Neu B, Tankönyv, munkafüzet, Unterwegs Neu B Plus
gyakorló, Nemzeti Tankönyvkiadó
MichaelaPerlmann-Balme-Susanne Schwalb-Dörte Weers:em neu Brückenkurs 2008,Tankönyv,
munkafüzet,Hueber Verlag
Segédletek:
Talpainé Kremser Anna-Sövényházy Edit:Kérdések és válaszok német nyelven, Mozaik Kiadó
Német-magyar-magyar-német tanulószótár,Grimm Kiadó
Szinna Udine:Briefwechsel,német nyelvi levelezés, Nemzeti Tankönyvkiadó
Hustiné Varga Klára-Kiss Tímea:Plusz 7 próbaérettségi német nyelvből,középszint,Maxim
Kiadó
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Középszintű érettségi témakörei angol és német nyelvből
A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek. A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert
ennek elemei a többi témakörben előfordulnak.
TÉMAKÖR
1. Személyes
vonatkozások,
család

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos
állomásai (fordulópontjai)
Családi élet, családi kapcsolatok
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők

2. Ember és
társadalom

Személyes tervek
A másik ember külső és belső jellemzése
Baráti kör
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal,
felnőttekkel
Női és férfi szerepek
Ünnepek, családi ünnepek
Öltözködés, divat

3. Környezetünk

4. Az iskola

5. A munka
világa
6. Életmód

Vásárlás, szolgáltatások (posta)
Hasonlóságok és különbségek az emberek
között
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba,
a lakás, a ház bemutatása)
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások,
szórakozási lehetőségek
A városi és a vidéki élet összehasonlítása
Növények és állatok a környezetünkben
Környezetvédelem a szűkebb
környezetünkben: Mit tehetünk
környezetünkért vagy a természet megóvásáért?
Időjárás
Saját iskolájának bemutatása
(sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör,
tanulmányi munka
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe,
fontossága
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei,
iskolai hagyományok
Diákmunka, nyári munkavállalás
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába
állás
Napirend, időbeosztás
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen
táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség
megőrzésében, testápolás)
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A család szerepe az egyén és a társadalom
életében
Családi munkamegosztás, szerepek a
családban, generációk együttélése

Az emberi kapcsolatok minősége,
fontossága (barátság, szerelem, házasság)
Lázadás vagy alkalmazkodás; a
tizenévesek útkeresése
Előítéletek, társadalmi problémák és azok
kezelése
Az ünnepek fontossága az egyén és a
társadalom életében
Az öltözködés mint a társadalmi
hovatartozás kifejezése
A fogyasztói társadalom, reklámok
Társadalmi viselkedésformák

A lakóhely és környéke fejlődésének
problémái
A természet és az ember harmóniája
A környezetvédelem lehetőségei és
problémái
Iskolatípusok és iskolarendszer
Magyarországon és más országokban
Hasonló események és hagyományok
külföldi iskolákban

A munkavállalás körülményei, lehetőségei
itthon és más országokban, divatszakmák

Étkezési szokások a családban
Ételek, kedvenc ételek
Étkezés iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben
Gyakori betegségek, sérülések, baleset
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)
7. Szabadidő,
művelődés,
szórakozás

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet
Kulturális események

8. Utazás,
turizmus

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a
tömegközlekedés
Nyaralás itthon, illetve külföldön
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,
megszervezése
Az egyéni és a társasutazás előnyei és hátrányai
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés

9. Tudomány és
technika

A technikai eszközök szerepe a mindennapi
életben
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Az étkezési szokások hazánkban és más
országokban
Ételspecialitások hazánkban és más
országokban
A kulturált étkezés feltételei, fontossága
A szenvedélybetegségek
A gyógyítás egyéb módjai
A szabadidő jelentősége az ember
életében
A művészet szerepe a mindennapokban
Szabadidősport, élsport, veszélyes
sportok
A könyvek, a média és az internet
szerepe, hatásai
A motorizáció hatása a környezetre és a
társadalomra
Az idegenforgalom jelentősége

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

KATOLIKUS HITTAN
9. ÉVFOLYAM
ISTEN ÜDVÖZÍTŐ TERVÉNEK MEGVALÓSULÁSA
AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELMÉBEN
I. Elöljáróban

A középiskolás korúakkal való (katekézis) foglalkozás nevelői és oktatói célja röviden megfogalmazva: a
fiatalok elvezetése a nagykorú kereszténységre, az öntudatos hitre és a Jézus mellett elkötelezett
döntésre, hogy a felnőtt keresztény közösség tagjává legyenek. Ebben az évfolyamban ez a cél jelöli meg
az egyháztörténelem tanításának céljait és feladatait. A tanulók az eddigi hitoktatás során az Egyház
történelmének sok apró részletével megismerkedhettek. Az egyházfogalom alapvető elemeiről is
tanultak már. Most kell ezeket egységes képpé formálni, amikor már kezd kialakulni
történelemszemléletük, és az Egyház életét is el tudják helyezni a történelemben. A hittanár feladata az
is, hogy a hittanórán kívül megszerzett történelmi ismereteket is hívó szemmel gondolják újra, és azokat
a hit fényében értelmezzék. Elengedhetetlen, hogy a gyermekekben ellentmondásmentes kép éljen Jézus
Egyházáról. Az egyháztörténelem tanításának feladatait, céljait a Kateketika jegyzet így fogalmazza meg:
“Az egyháztörténelem tanításának célja tehát az üdvösségtörténettel kapcsolatban a fentebb
mondottakon kívül: - 1. bemutatni konkrétan, hol és hogyan él tovább Isten üdvözítő szeretete a mai
világban: a gondviselés »kitapintása«; - 2. a történelem tanítása által helyes egyházfogalom és
egyháztudat »sentire cum ecclaesia« kialakítása; - 3. bemutatni, hogy az Egyház Jézus Krisztus életét éli
és művét folytatja, amikor az ő rendeléséből kiosztja a kegyelmet és folyamatosan teljesíti küldetését, az
evangélium hirdetését az egész világon; - 4. bemutatni, hogy az Egyház Krisztus közössége, amelyben az
ő élete jelenik meg és lesz jelenvaló a világ végezetéig; - 5. bemutatni, hogy Jézus tanítása mindig
megvalósítható, igaz, olykor csak bátor hitvallás - akár a vértanúság - vállalása árán; - 6. bizonyítani,
hogy a mai Egyház, amelynek mi is tagjai vagyunk, lényegében ugyanaz, mint amit Krisztus alapított,
vagyis az Egyház kezdettől fogva egyetemes, apostoli és szent; - Természetesen nem hallgathatjuk el az
Egyház tagjainak bűneit sem, nem kell mindenkit »fehérre mosni«. Az Egyházról alkotott reális képhez
hozzátartozik az is, hogy az az úton levők közössége, mégpedig gyarló emberekből álló közössége,
amely mindig megújulásra szorul - Ecclesia semper reformanda -, s nem kell az aratás előtt kitépni a
konkolyt a búza közül, ahogy pedig sokan szeretnék. Ügyelni kell a helyes szóhasználatra, hogy mikor
mondjuk: »az Egyház« tett vagy tanított valamit, és mikor mondjuk: »X.Y. pápa, püspök...« tett vagy
tanított valamit. - 7. apologetikai szempontból megbízhatóan eligazítani a tanulókat az
egyháztörténelem »problematikus« pontjaival kapcsolatban. - 8. bemutatni, mit tett az Egyház (nemcsak
a papok és szerzetesek) a társadalom javára: természet-tudományok, iskolázás, nevelés, karitatív
művek... - 9. az eretnekmozgalmak tanulságainak levonásával rámutatni, hogy a mai »reformátorok«
ötletei nem újdonságok, hanem többször megpróbált olyan javaslatok, melyek zsákutcába vezettek,
eleve kudarcra vannak ítélve.”

II. Cél és feladatrendszer

a) Oktatási cél: A történelem tanulása folyamán a tanuló sajátítsa el azt a készséget, hogy a történelem
eseményeit hívő szemmel nézze és értékelje. Lássa meg benne, hogy - a történelem minden
eseményében Isten üdvösségterve valósul meg; - Krisztus él tovább Egyházában, hogy Jézus Krisztus
evangéliumának hirdetését és az emberek megszentelését esendő emberekre bízta, a történelemben
vándorló Egyházat mégis a Szentlélek vezeti. Ismerje meg a magyar egyház történetének kiemelkedő
személyeit és eseményeit.
b) Nevelési cél: Ismerje fel a történelmi eseményekben és saját életében Isten üdvözítő szeretetének és
gondviselésének jeleit. (Az üdvtörténet a keresztény élet tanítómestere.) - Vállalja az Egyház
történelmét, érezzen együtt Egyházával (sentire cum Ecclesia), vállaljon felelősséget Egyháza és az
emberiség jövőjéért. Legyen meggyőződésévé, hogy Jézus tanítása minden történelmi helyzetben
megvalósítható. Olvassák a szentek életét, és válasszanak példaképet közülük.
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A tanterv 37 tanítási hétre, heti 2 órára, évi 74 órára készült

III. Témakörök

1. témakör: Az Egyház Isten népe
Javasolt óraszám: 10
Bevezetés a keresztény történelemszemléletbe
Isten népének közössége Krisztus előtt
Az Egyház alapítása (az Egyház feladata Jézus művének folytatása)
Jézus terve Egyházáról (egy, szent, katolikus, apostoli)
A jövő győzedelmes Egyháza
Pünkösd az Egyház születése, Péter apostol beszéde
Az apostoli egyház, (az Egyház lényeges tulajdonságainak felismerése)
Az egyházüldözések kezdete
Az Egyház terjedése a Római Birodalomban
Az Apostoli Zsinat
2. témakör: Az Egyház ókorának történelme
Javasolt óraszám: 15
A Római Birodalom és az Egyház
A vértanúk vére a kereszténység magva
Az Egyház élete az üldözések idején (az Egyház kincsei Szt.Lőrinc vértanú)
Az apostoli atyák - A hitvédő atyák
Az üldözések megszűnése (Milánói ediktum)
A kereszténység államvallás
Az Egyház élete és szervezete a IV. században
Az első eretnekségek (Szentháromságtani és Krisztológiai tévedések)
Az egyetemes zsinatok
Az Egyház belső élete (az egyházi szervezet, liturgia...)
A keleti szerzetesek
Szent Benedek
Egyházatyák aranykora
A Római Birodalom bukása
3. témakör: A Egyház a középkorban
Javasolt óraszám: 19
Az Egyház missziós tevékenysége a népvándorlás korában
A barbár népek megtérése
Az Egyház a keletrómai császárságban
A pápai állam kialakulása és a nyugatrómai császárság
Az iszlám kialakulása és térhódítása, a keresztes háborúk
A magyar kereszténység kezdetei
A görög és latin egyház szétválása
A cluny-i reform
VII. Gergely reformja és az invesztitúraharc
A középkori szerzetesek (Szent Ferenc, Szent Domonkos)
Az Árpád-házi szentek
Az egyetemek, Aquinói Szent Tamás
A középkor művészete
Az Egyház megszentelő tevékenysége a középkorban
A középkori eretnekségek
A spanyol kereszténység és az inkvizíció
A pápák avignoni fogsága és a nyugati egyházszakadás
Az Egyház Magyarországon a reformáció előtt
A humanizmus és a reneszánsz
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4. témakör: Az Egyház keresztény újkorban
Javasolt óraszám: 15
A hittérítés kezdete az Újvilágban
A reformáció kezdete (Luther Márton)
A reformáció elterjedése Európában (Vallásháborúk)
A Tridenti Zsinat (1545-1563) és a katolikus megújulás
A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon (Pázmány Péter, Eszterházy Miklós)
Az Egyház missziós tevékenysége (Afrika és Távol-Kelet)
Az anglikán szakadás
A katekizmusok és a hitoktatás alakulása (Borromeo Szent Károly, Kaniziusz Szent Péter)
A tudomány fejlődése (Kepler, Kopernikus...)
Szerzetesek a megújulás szolgálatában (Avilai Szent Teréz, Loyolai Szent Ignác, Néri Szent Fülöp,
Kalazanci Szent József)
A pápaság helyzete a feudalizmus korában
A felvilágosodás fény- és árnyoldalai
A magyar katolicizmus a XVIII. században
Az Egyház szenvedése a francia forradalom idején
Beavatkozás az Egyház életébe (jozefinizmus, liberalizmus)
5. témakör: Az Egyház a XIX. és a XX. században
Javasolt óraszám: 13
A forradalom utáni katolikus megújulás (Vianney Szent János, Hofbauer Kelemen, Don Bosco)
Az európai forradalmak és az I. Vatikáni Zsinat
A századforduló pápái (XIII. Leó, X. Szent Piusz)
Az Egyház Magyarországon a Kiegyezés után
Ökumenikus törekvések
A világháború és következményei az Egyház életére (materializmus, kommunizmus és ateizmus)
Pápák a két világháború között (XV. Benedek, XI. Piusz, XII. Piusz)
A magyar egyházi élet megújulása (Prohászka Ottokár, Eukarisztikus kongresszus)
A 2. világháború utáni pápák (XXIII. János , VI. Pál, I. János Pál, II. János Pál)
A 2. világháború következményei (Apor Vilmos vértanúsága, a kommunista egyházüldözés)
Szerzetesrendek feloszlatása,Mindszenty József élete .
A katolikus iskolák és a hitoktatás helyzetének alakulása a francia forradalom után (Európa országaiban
és Magyarországon)
A II. Vatikáni Zsinat
Az Egyház helyzetének alakulása a kommunizmus bukása után
Szabadon felhasználható óra: 2

IV. Módszer

Ebben az évfolyamban a tanulók már harmadik éve tanulják az iskolában az egyetemes és a magyar
történelmet. Ezért az egyháztörténelem tanítása során ki kell térni az iskolai történelem órákon
felmerülő esetleges kérdésekre, problémákra. A hívő ember ugyanis a hit fényében értelmezi a
történelem minden eseményét. A profán történelemírás elsősorban az események társadalmi és
gazdasági rugóit keresi, s még a vallási mozgalmakban is ilyen indítékokat lát csupán. Tény, hogy a
vallási mozgalmak mögött nem egyszer rejtőznek társadalmi és gazdasági problémák, mégsem szabad
figyelmen kívül hagyni, hogy az élet eseményeire az emberek világnézeti meggyőződése és egyéni érdeke
is rendkívüli hatással van. (Nemcsak a keresztény hívő meggyőződése, hanem pl. a nacionalizmus, a
mohamedánok fanatizmusa, az uralkodók házasodási politikája, a felvilágosodás ...)
Az egyháztörténelem tanítása nem csupán az események és azok mozgató rugóinak hívő szemléletű
tárgyalása, hanem egyben a mai életünk számára is tanulság. A történelem az élet tanítómestere, az
egyháztörténelem a keresztény élet tanítómestere. Ezért az oktatás során, az egyes témák
feldolgozásában a tanár feltétlenül térjen ki az alábbi szempontokra:
126

A világban megtapasztalható Isten üdvözítő szeretete, a gondviselés művei ma is “kitapinthatók” (pl. az
1989-es fordulat) - A helyes egyházfogalom és egyháztudat “sentire cum ecclaesia” folyamatos
fejlesztése, alakítása. - Mutassunk rá, hogy az Egyház Jézus Krisztus életét éli és művét folytatja. Az
Egyház Krisztus közössége, amelyben az ő élete lesz jelenvalóvá a világ végezetéig. A mai Egyház
lényegében ugyanaz, mint amit Krisztus alapított, egyetemes, apostoli és szent. - Mutassunk rá, hogy
Jézus tanítása mindig megvalósítható, igaz olykor vértanúság kell hozzá. - Igazítsuk el a tanulókat az
egyháztörténelem “problematikus” pontjaival kapcsolatban. (Nem ítélhetjük meg a régi korok másként
gondolkodó embereit a mai ismereteink szemüvegén keresztül. - Pl. Szent István és Szent László király
kemény törvényei és intézkedései. - Az internáló táborok kegyetlenkedéséhez képest az inkvizíció
börtönei szanatóriumok voltak. - Jó felhívni a figyelmet arra, hogy mit tett az Egyház a társadalom
javára: természettudományok, iskolázás, nevelés, karitatív művek... - Az Egyház ma is megújulásra
szorul, de érdemes figyelembe venni az eretnekmozgalmak tanulságait, a mai “reformátorok” ötletei
nem újdonságok, s amint az eretnekségek története mutatja zsákutcába vezettek. Az egyháztörténelemi
ismereteknek arra kell késztetnie minket, hogy hűségesek legyünk az Egyházhoz, s állandóan
munkálkodjunk saját megújításunkon, amint ezt pl. a reformot önmagukon kezdő szerzet alapítók is
tették. Tudatosítani kell tanítványainkban, hogy az Egyházban Jézus Krisztus él tovább, az Egyház mi
vagyunk, Jézus Krisztus a fő, mi pedig a tagok. Ebből következően ne akarjuk az Egyházat a magunk
képére alakítani, hanem mi akarjunk egyre jobban Jézushoz hasonulni. Az Egyház egyszerre isteni és
emberi intézmény, ezért természetesen vannak gyarló emberi tulajdonságai, amelyek változhatnak és
megújíthatók, ugyanakkor az Egyház Istentől rendelt alkotmánya meg nem változtatható. Az Egyház
mindig hierarchikus intézmény marad, a Tanítóhivatalra mind a hitigazságok helyes értelmezőjére, mind
az erkölcsi törvények magyarázójára mindig szükség lesz, a lelkipásztori szolgálat mindig megkívánja az
engedelmességet. Mindez azt is megkívánja, hogy az Egyházban tisztséget viselők a rájuk bízott hivatalt
szolgálatnak tekintsék: “Veletek vagyok keresztény, értetek vagyok püspök.” (Szent Ágoston)
Nem kevesen vannak, akik az Egyház hierarchikus felépítése helyett demokratikus felépítést követelnek.
Ám épp a mai helyzet mutatja meg, hogy végül a demokrácia sem oldja meg önmagában az emberi
problémákat, hiszen naponta megtapasztaljuk, hogy milyen hatalmi visszaélésekre és népnyúzó
intézkedésekre ad lehetőséget a demokratikus államforma, ha nincs az embereknek erkölcsi alapjuk. Ez
vezetett el odáig, hogy nagyon sokan visszasírják a diktatórikus közéletet, elfeledkezve annak negatív
következményeiről, amelytől annyira szabadulni akartak. Valójában ez arra utal, hogy a hierarchikus
államforma is megfelel az ember természetének, ha a hatalom birtokosai hatalmukat szolgálatnak
tekintik és nem céljuk a minél gyorsabb egyéni meggazdagodás.
A tantárgy tanításához ajánlott irodalom:
Magyar Katolikus Katekizmus
Újszövetségi Szentírás
Isten népének története (Katolikus Középiskolai Főhatóság)
Egyháztörténelem (Dr. Szántó Konrád)
Jézus kezdettől fogva jelen van az Egyházban (Mária Iskolatestvérek)
Krisztus tanúi a történelemben (Bajtai Zsigmond)
saját jegyzet
Katolikus lexikon
Hitünk és életünk:Magyar Püspöki Kar.

V. Követelmények

A kilencedik évfolyam végére a tanuló ismerje meg az Egyház történetének kiemelkedő eseményeit. A
történelem eseményeit hívő szemmel nézze és értékelje. Lássa meg benne, hogy a történelem minden
eseményében Isten üdvösségterve valósul meg: Krisztus él tovább Egyházában, hogy Jézus Krisztus
evangéliumának hirdetését és az emberek megszentelését esendő emberekre bízta, a történelemben
vándorló Egyházat mégis a Szentlélek vezeti. Ismerje meg a magyar egyház történetének kiemelkedő
személyeit és eseményeit. Olvassák a szentek életét és válasszanak példaképet maguknak.

127

A témakörökhöz tartozó katekizmus kérdések:
(A kérdések nem részei a tananyagnak, de annak megértéséhez elengedhetetlenül szükségesek)
1. Miért élünk a világon?
2. Hogyan szerette Isten a világot?
3. Hogyan viszonozzuk Isten szeretetét?
4. Mit kell hinnünk?
5. Mi a kinyilatkoztatás?
6. Mit üzent Isten az embereknek?
7. Miért nem várunk új kinyilatkoztatást?
8. Kire bízta Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást?
9. Hogyan adja tovább az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást?
10. Mi a Szentírás?
11. Honnan tudjuk, hogy mely könyvek tartoznak a Szentírásba?
12. Mi a sugalmazás?
13. Hány részre osztjuk a Szentírás könyveit?
14. Mi a Szenthagyomány?
15. Ki magyarázza tévedés nélkül a Szentírást és a Szenthagyományt?
16. Melyik vallásban található meg a teljes kinyilatkoztatás?
17. Milyen vallásúak vagyunk?
18. Mi az apostoli hitvallás?
19. Mit vallunk meg az apostoli hitvallásban?
20. Hogyan szól az apostoli hitvallás?
84. Ki a Szentlélek?
85. Mikor szállott a Szentlélek az apostolokra?
86. Miért jött el a Szentlélek?
87. Hogyan munkálkodik a Szentlélek az Egyházban?
88. Mi az Anyaszentegyház?
89. Ki alapította az Anyaszentegyházat?
90. Miért alapította az Úr Jézus az Egyházat?
91. Kihez szól az Egyház küldetése?
92. Hány Egyházat alapított Jézus Krisztus?
93. Mit jelentenek a különböző rítusok az Egyházban?
94. Milyen rítusú katolikus keresztények élnek Magyarországon?
95. Melyek Jézus Krisztus Egyházának lényeges tulajdonságai?
96. Kik tanítják az Egyházban tévedés nélkül az igaz hitet?
97. Miben nem tévedhet az Egyház?
98. Mi biztosítja az Egyház tévedhetetlenségét?
99. Milyen Egyházat alapított Jézus Krisztus?
100. Kik tartoznak a Katolikus Egyházhoz?
101. Ki zárja ki magát az Egyház közösségéből?
102. Ki az Anyaszentegyház feje?
103. Kit tett Jézus Krisztus az Anyaszentegyház alapjává?
104. Mi a római pápa?
105. Kik az Egyház püspökei?
106. Kik segítik a püspököket küldetésükben?
107. Mi a küldetése a világi híveknek az Egyházban?
108. Kik a szerzetesek?
109. Mire irányítja az Egyház figyelmét a szerzetesi életforma?
110. Mit jelent a szentek közössége?
111. Kik tartoznak a szentek közösségéhez?
112. Hogyan segítik egymást a zarándokegyház tagjai az üdvösség útján?
113. Mivel segíthetünk a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken?
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114.
115.
132.
133.
134.
135.
136.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
161.
162.
163.
164.
165.
178.
179.
186.
187.
188.
189.
194.
196.
197.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
218.
219.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
240.

Mivel segítenek minket az üdvözültek?
Mit tanít az apostoli hitvallás a bűnök bocsánatáról?
Mik a szentségek?
Ki alapította a szentségeket?
Ki cselekszik az Egyház szentségeiben?
Hogyan éltetik a szentségek az Egyházat?
Hány szentség van?
Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség?
Miért alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát?
Mikor alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát?
Mit tett az Úr Jézus e szavakkal: “Ez az én testem, ez az én vérem”?
Hogyan van jelen Jézus az Oltáriszentségben?
Kiknek adott az Úr Jézus hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtassák át?
Mi a szentmise?
Miből áll a szentmise?
Mi történik az Ige liturgiájában?
Mi történik az Eukarisztia liturgiájában?
Hogyan veszünk részt a szentmisén?
Mi a bűnbocsánat szentsége?
Mely szavakkal alapította Jézus a bűnbocsánat szentségét?
Miért szükséges a bűnbánat és az erős fogadás?
Mikor van bűnbánatunk?
Mi az erős fogadás?
Mit cselekszünk, amikor gyónunk?
Mi az elégtétel?
Mi a búcsú?
Kik nyerhetnek búcsút?
Mi az egyházi rend?
Hányféle módon lehet részesülni Krisztus papságában?
Melyek az egyházi rend szentségének fokozatai?
Mire kapnak küldetést és hatalmat a felszentelt püspökök?
Ki szolgáltathatja ki az egyházi rend szentségét?
Mi a papok feladata?
Kinek van papi hivatása?
Mi a diákonusok feladata?
Mi a házasság szentsége?
Melyek a keresztény házasság lényeges tulajdonságai?
Kik köthetnek házasságot?
Mikor érvényes a katolikusok házasságkötése?
Mi a vegyes házasság?
Mi a nehézsége a vegyes házasságnak?
Mikor engedi meg az Egyház a vegyes házasságot?
Mikor érvényes egy katolikus és egy meg nem keresztelt házassága?
Köthet-e újabb házasságot az, akinek érvényes házassága van?
Mik a szentelmények?
Melyek az ismertebb szentelmények?
Milyen lelkületet kíván Krisztus követése?
Mi jelent az ember szabadsága?
Mit jelent a keresztény ember szabadsága?
Mi korlátozza az ember szabadságát?
Ki szerezte meg nekünk az igazi szabadságot?
Mit jelent az erkölcs?
Mi a lelkiismeret?
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241.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
298.
299.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
326.
327.
328.
331.
332.
333.
337.
338.
339.
340.
347.
349.
350.
351.
352.
358.
359.

Hogyan alakítjuk ki magunkban a helyes lelkiismeretet?
Miért van szükség közösségi életre?
Melyek a legfontosabb közösségek?
Mi a hatalom és a tekintély célja Isten terve szerint?
Részt kell-e vennie a keresztény embernek a politikai és közéletben?
Hogyan kell a politikai hatalmat gyakorolni?
Mi a keresztény politikus hivatása?
Mi az állam feladata?
Mi a közjó?
Mi a szolidaritás?
Mi a törvény a Szentírás szerint?
Milyen erkölcsi törvényeket ismerünk?
Mi a természeti törvény?
Mi az ószövetségi törvény?
Mi az újszövetségi törvény?
Milyen anyagi kötelezettségeink vannak Egyházunk iránt?
Hogyan teljesítjük anyagi kötelezettségeinket Egyházunk iránt?
Ki vétkezik babonával?
Kit nevezünk bálványimádónak?
Kit nevezünk ateistának?
Kik a szentek?
Kit tisztelünk a szentek közül leginkább?
Miért tartjuk tiszteletben a szentképeket és az ereklyéket?
Miért kell minden embert szeretnünk?
Miért kell ellenségeinket is szeretnünk?
Miben nyilvánul meg leginkább a felebaráti szeretet?
Szüleinken kívül még kiknek kell engedelmeskednünk?
Kiknek nem szabad engedelmeskednünk?
Mi a szülők és elöljárók kötelessége?
Melyek az emberiség ellen elkövetett legsúlyosabb bűnök?
Mi kötelez minket az ártatlanok védelmére?
Szabad-e életünket kockáztatni vagy feláldozni?
Jogos-e az önvédelem?
Miért érték az Egyházban az önként vállalt szüzesség?
Köteles-e az ember dolgozni?
Milyen kötelességei vannak a munkaadónak?
Mire kötelez minket az anyagi javak birtoklása?
Mi a kötelességünk a teremtett világ iránt?
Mi a kötelességünk a ránk bízott titokkal kapcsolatban?
Mi a kötelessége a hírközlés felelőseinek?
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10. ÉVFOLYAM
AZ ÜDVTÖRTÉNET MISZTÉRIUMAI A LITURGIÁBAN
(LITURGIKUS DOGMATIKA)
I. Elöljáróban

A kereszténység nem hitigazságok, erkölcsi törvények és szép szokások összessége, hanem élet, Isten
Jézus Krisztusban felismert szeretetének tudatos viszonzása. Isten nem tételeket hirdetett ki, hanem
szavával és tetteivel belépett az emberiség történelmébe. Nem csupán tanított, hanem kegyelmi erejével,
irgalmasságával is kitárult az ember felé, hogy megszentelje és az üdvösségre vezesse. Ennek
szellemének felel meg a II. Vatikáni Zsinat rendelkezése, melynek alapján a dogmatika tanításánál az
üdvtörténeti módszert kell alkalmazni.

II. Cél és feladatrendszer

a) Oktatási cél: Az Egyház liturgiájából kiindulva a dogmatika segítségével bemutatjuk, hogy a
különféle liturgikus időszakok, cselekmények és jelképek üdvtörténetünk misztériumaira emlékeztetnek,
vagy - amennyiben szentségi liturgiáról van szó - ezeket a misztériumokat jelenítik meg.
b) Nevelési cél: Az üdvtörténet misztériumait felidéző, megjelenítő liturgia bemutatásával segítjük a
tanulót annak elfogadásában, hogy az üdvtörténet misztériumait az élő Isten szeretetének jeleként fogja
fel. Váljon a katolikus hit személyes meggyőződésévé, amit képes belátni, befogadni (hiszem, mert az
Egyház tanítja), megélni és másoknak továbbadni.
A tanterv 37 tanítási hétre, heti 2 órára, évi 74 órára készült

III. Témakörök

1. témakör: Bevezető az üdvtörténet misztériumait megjelenítő liturgiába
Javasolt óraszám: 6
Alapfogalmak: üdvtörténet, misztérium, liturgia, dogma...
A liturgia mint a misztériumok emlékezete és megjelenítője (Az emlékezés és a megjelenítés közötti
lényeges különbség)
Az imádság és a liturgikus imádságok (imaformák, hogyan imádkozzunk? külső és belső magatartás)
A zsolozsma (az Egyház folyamatos közös imája)
A liturgia résztvevői (celebráns, különböző szolgálatok: ministráns, kántor... sekrestyés, aktív hívek)
A liturgia nyelve, a liturgikus ének és zene
2. témakör: Az üdvtörténet legfőbb misztériumai
Javasolt óraszám: 15
A Szentháromság ünnepe - a Szentháromság dogmatikája
Advent felkészülés a Megváltó születésére
A Teremtő Atyáról szóló dogmatikai tanítás
A bűnbeesés és a Megváltó megígérése, a rossz misztériuma
Az ószövetségi ember hite és hitvilága
Karácsony és a karácsonyi ünnepkör ünnepei
A megtestesülés dogmatikája
Az Isten országa
Nagyböjt, földi sorsunkra és a Megváltó szenvedésére emlékezünk
A húsvéti misztérium ünneplése (nagyhét)
A húsvéti ünnepkör ünnepei (a húsvéti idő)
A húsvéti misztérium
Pünkösd (a húsvéti ünnepkör lezárója)
A Szentlélekről szóló dogmatikai tanítás
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3. témakör: Az Eukarisztia ünneplése, a misztériumok megjelenítése
Javasolt óraszám: 17
A szentmise mint a misztériumok megjelenítője (gyarló példa: a hologram)
A szentmisében az értünk meghalt feltámadt Jézussal találkozunk, vele egyesülünk (pl. a két jóbarát)
Bűnbánó lélekkel állunk Isten elé (bevezető és a szentáldozás)
Jézussal együtt imádkozunk (dicsőítő és kérő imádságaink)
Odafigyelünk Isten üzenetére (ószövetségi olvasmány)
Az apostoli intelmek nekünk is szólnak (szentlecke)
Az evangéliumban Jézus tanít (tanítását a homilia alkalmazza életünkre) (Az igeliturgia Jézus életének és
tanításának egy-egy momentumát állítja figyelmünk középpontjába)
Hitvallás, válaszunk Jézus tanítására (részösszefoglalás)
Hálaadás Mennyei Atyánk jóságáért, természetes és kegyelmi ajándékaiért
Az áldozat liturgiájában Jézus jelenvalóvá teszi húsvéti misztériumát
Az utolsó vacsora elbeszélése és Jézus jelenléte az Eukarisztiában
Jézussal együtt saját magunkat ajánljuk fel a Mennyei Atyának
Megemlékezünk testvéreinkről (szentek, egyházi vezetők, élők, megholtak)
Együtt imádkozunk Jézussal (Miatyánk)
A szentáldozásban Jézussal egyesülünk
Befejező hálaadás, a ránk váró feladatokra készülünk (csend)
Isten áldásával megyünk az emberek közé (részösszefoglalás)
4. témakör: A szentségek az Egyház éltető misztériumai
Javasolt óraszám: 15
A szentségek a kegyelem látható, hatékony jelei
A keresztség liturgiája
A keresztség dogmatikája (megigazulás, kegyelmi élet, a megszentelő és az aktuális kegyelem)
A bérmálás liturgiája
A bérmálás dogmatikája (az Úr Lelke rajtam - minket is betölt a Szentlélek, ajándékaiban részesülünk)
Az Eukarisztia liturgiája (a szentáldozás szertartása)
Az Eukarisztia dogmatikája (a szentáldozás részesedés Jézus áldozatában)
A kiengesztelődés szentségének liturgiája
A kiengesztelődés szentségének dogmatikája (feloldozás az Egyház szolgálata által)
A betegek szentségének liturgiája
A betegek szentségének dogmatikája
Az egyházi rend szentségének liturgiája
Az egyházi rend szentségének dogmatikája
A házasság szentségének liturgiája
A házasság szentségének dogmatikája
5. témakör: Az igeliturgia, a szentek tisztelete és a szentelmények
Javasolt óraszám: 13
A szentmise és a szentségek igeliturgiája (Miért végzünk mindent igeliturgiával kapcsolatban?)
Az igeliturgia (a pap nélküli igeliturgia felépítése és végzője)
A Szűzanya tisztelete (ünnepei, alkalmai)
A Szűzanya és a szentek tiszteletének dogmatikája
A szentek tiszteletének ünnepei
Az ereklyék és a megszentelt tárgyak
A szentelmények fogalma és dogmatikája
A temetés liturgiája
A körmenetek liturgiája
A legismertebb ájtatosságok (litánia, keresztút, rózsafüzér...)
Ismertebb szentelmények (szentelések és áldások)
Az istentiszteleti helyek
A liturgikus tárgyak, könyvek és eszközök (rendeltetésük, előírások)
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Szabadon felhasználható óra: 9

IV. Módszer
A liturgikus dogmatika hatékony tanítása csak élő hitű közösségben lehetséges. Azzal a tisztelettel
közeledjünk az ismeretanyaghoz, amely tisztelet pl. az élő ember vizsgálatához szükséges. Az élő hittől
elvonatkoztatott tárgyalás csak az igazságrendszert és a hagyományos szokásokat tudja vizsgálni, de
sosem fogja megsejteni a misztériumot, és sosem fogja megérteni a liturgiát. (Ahogy a mikroszkópos
vizsgálatra kimetszett sejtszövet már nem élő része a testnek.)
A tanítás során vegyük figyelembe, hogy tanítványaink nem teológusok, hanem élő hitű keresztények,
akiknek nem a részletproblémákkal kell elsősorban foglalkozniuk, hanem otthon kell érezniük magukat,
bármiféle liturgikus ünneplésben vesznek részt, tudniuk kell, hogy valójában mi is történik ott, hogy
valóban tevékeny résztvevői lehessenek a liturgiának. Természetesen a hittanárnak fel kell készülnie az
esetleg felmerülő részletkérdésekre is, illetve megígérni, hogy utánanéz a felmerült kérdésnek. Sok ilyen
kérdés merülhet fel, akár a liturgia történetével vagy a szertartások egyes elemeivel kapcsolatban.
A tantárgy tanításához ajánlott irodalom:
Magyar Katolikus Katekizmus
Újszövetségi Szentírás
Katolikus dogmatika
Dogmatika
Liturgika
Hitünk és életünk
saját jegyzet
Katolikus Lexikon.

(Katolikus Középiskolai Főhatóság)
(Dr. Gál Ferenc)
(Várnagy Antal)
(OHB - Szt.István Társulat)

V. Követelmények

A tízedik évfolyam végére a tanuló ismerje meg az egyházi év liturgiáját, annak dogmatikáját. A
liturgikus időszakokban tudatosítsa, hogy az események üdvösségtörténetünk misztériumait jelenítik
meg, hogy abban hívő lélekkel vehessen részt. Ismerje a szentségeket, amelyekkel él, mint a kegyelem
látható, hatékony jeleit. Mélyítse el a Szűzanya és a szentek iránti tiszteletét. Olvassa a szentek életét,
válasszon példaképet magának. Ismerje a leggyakoribb szentelményeket.
A tudatos lelkiélet és a liturgiában való részvétel nem választható el egymástól. Ebben az évfolyamban a
hitoktatásnak a lelkiéletben való fejlődést kell szolgálnia. Ezért nem elégséges, hogy tanítványainknak
helyes ismereteik legyenek, hanem elengedhetetlen, hogy napról napra növekedjenek hitben, reményben
és szeretetben.

A témakörökhöz tartozó katekizmus kérdések:

Az alább megjelölt kérdéscsoportok az eddigi hitoktatásban már tárgyalásra kerültek. A tananyag ezek
ismeretét feltételezi, illetve megköveteli az esetleges hiányok pótlását.
Hitünk megvallása: 1-125. kérdések
A keresztény misztérium ünneplése: 126-228. kérdések
A keresztény imádság: 366-379. kérdések
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11. ÉVFOLYAM
AZ ÜDVTÖRTÉNET ERKÖLCSI TANULSÁGAI
(ERKÖLCSTAN)
I. Elöljáróban
Ma már minden hittanár megtapasztalja, hogy nem keresztény világban élünk, az emberek nagy
részének értékrendje nem keresztény értékrend, gyakran még a keresztények magatartása sem felel meg
az evangéliumi törvénynek. Az a liberális világ, amely ma körülvesz bennünket, amelynek hatását
magunkon és gyermekeinken érezzük - a maga önzésével és erkölcsi szabadosságával, nem azonos a
múlt század liberalizmusával, mert abban még fontos szerepet kapott az emberi becsület és tisztesség,
az egyén és a közösség egymásra utaltsága. Az ember szabadsága azt jelenti, hogy felelősen tud dönteni
élete kérdéseiben. Ez feltételezi azt, hogy van egy objektív erkölcsi norma, amelyhez az embernek magát
mérnie kell. A szabadság nem lehet szabadosság, s nem lehet korlátlanság. Az egyes emberek
szabadságát, a másik ember hasonló szabadsága korlátozza. A keresztény ember szabadsága Isten
ajándéka, amely lehetővé teszi, hogy felismerje és önként megtegye az Ő akaratát, és így eljusson az
örök életre.
A mai keresztények hallottak ugyan arról, hogy az Egyháznak van társadalmi tanítása - amelyeket a
Rerum Novarumban és az azóta kiadott pápai körlevelekben is megtalálhatunk -, de ezt a tanítást
nemcsak a keresztény értelmiségiek nem ismerik, hanem gyakran még a hitoktatók, sőt a papok sem. Ha
azt akarjuk, hogy fiataljaink valóban keresztény felnőtté legyenek, akkor meg kell velük ismertetni az
Egyház társadalmi tanítását, helyesen kell gondolkodniuk a nemiségről és a házasságról, továbbá a
közéletről (politikáról) és a gazdasági élet kérdéseiről. (Lásd Magyar Katolikus Katekizmus kérdései:
230-239, továbbá: 266-274. - Feltételezzük, hogy ezeket a kérdéseket már a hitoktatók is ismerik, ezért
nem idézzük.)
Az erkölcsiség alapjai: szabad akarat, lelkiismeret. Életünk célja az örök élet, melyre Mennyei Atyánk
mindnyájunkat meghívott. Szeretetből engedelmeskedünk hívásának és járunk azon az úton, amelyet
atyai tanácsaival, törvényeivel vezet, melyre Jézus tanít minket.
Mindenki megtapasztalhatja, hogy a jó ismerete még senkit sem tesz jóvá. A megismert jó
megvalósítására rá is kell nevelni az embereket. Ezért nem elég, ha az iskola csak tanít, hanem nevelnie
is kell. Keresztény életünket közösségben éljük meg. Közösségben élünk Istennel és közösségben élünk
embertársainkkal. Istenhez és egymáshoz való viszonyunkat különböző törvények szabályozzák.
Nagyon fontos, hogy a mai szekularizált világban ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy tudatosan kerüljük
a rosszat, és törekedjünk a jóra, hogy tudatosan alakítsuk lelkiismeretünket Jézus tanítása szerint.
A hívő emberek nagy része minden fenntartás nélkül elfogadja az Egyház tanítóhivatalának
iránymutatását, amikor a hit kérdéseirő van szó. Nem ilyen egyértelmű a keresztények magatartása,
amikor az Egyház tanítóhivatalának elfogadása azt kívánná, hogy az erkölcsi kérdésekben is fogadják el
az Egyház tanítását. Jézus istenségét és mindentudását vonja kétségbe az, aki úgy véli, hogy az “idő
szavára” hallgatva azt meg kellene változtatnunk. Sokan nem veszik észre, hogy a mai művelt, magát
kereszténynek valló Nyugat-Európában, a felnőtt lelkiismeretre hivatkozó társadalomban élő keresztény
családokban is csak egy-két gyermek van, és elnéptelenednek a keresztény családok ott, ahol a
szomszédban 5-6 gyermekes mohamedán család él.

II. Cél és feladatrendszer
a) Oktatási cél: A keresztény élet erkölcsi alapelveinek és azok gyakorlati alkalmazásának ismerete a
felnőtt keresztény életben. Az üdvtörténet erkölcsi tanításának feltárásával bemutatjuk a tanulónak a
keresztény ember szabadságát, azt hogy a keresztény ember erkölcsös élete nem más, mint a személyére
vonatkozó isteni akarat felfedezése és szabadon vállalt megvalósítása Isten kegyelme által, melyet Jézus
Krisztus megváltó halála és feltámadása szerzett meg nekünk. Meg kell ismerniük a tanulóknak a
keresztény társadalmi tanítás alapelemeit és az abból fakadó tennivalóit, a közösségi élet követelményeit
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és törvényeit mind a keresztény családban, mind a társadalomban, a közéletben (a politikában), a
kultúrában, egészségügyben, közgazdaságban és az élet más területein.
b) Nevelési cél: Élete legyen tudatos, személyes válasz Isten üdvözítő szeretetére. Szeretetből
engedelmeskedünk hívásának és járunk azon az úton, amelyet atyai tanácsaival, törvényeivel vezet,
melyre Jézus tanít minket. Használjon életkorának és körülményeinek megfelelő lelkitükröt, a negatív
(bűnöket felsoroló) lelkitükrön kívül használjon pozitív (a szeretet követelményeire figyelmeztető)
lelkitükröt. A személytelen követelmény-etikák és az önmegváltást sugalló, pszichologizáló erénytanok
szemléletmódját elkerülve az erkölcsi életet az Isten hívására válaszoló önmegvalósítási folyamatnak
tekintse. Segítjük őt a hamis istenkép felszámolásában, s ugyanakkor arra bátorítjuk, hogy kudarcaiban
mindig bizalommal forduljon Istenhez. Tudatosan vállalja a keresztény élet áldozatait, hogy élete végéig
Krisztus követője maradjon az Egyház közösségében. Pályaválasztásban, párválasztásban, baráti kör
megválasztásában és szórakozásban vegye figyelembe a krisztusi élet követelményeit
A tanterv 37 tanítási hétre, heti 2 órára, évi 74 órára készült

III. Témakörök

1. témakör: Az ember az Isten képmása
Javasolt óraszám: 11
Az ember erkölcsi személyisége (értelem és szabad akarat)
Az erkölcs (fogalma, változó és változatlan elemei)
Erkölcs és erkölcstan (A jó ismerete még nem tesz jóvá)
A keresztény erkölcs (Mivel több, mint a becsületes ember?)
A végső cél (Isten örök életre hív minden embert)
Az erkölcsi norma
Az emberi felelősség (tetteink következményeinek vállalása)
A lelkiismeret
Az erények
A bűn és fajtái
Összefoglalás: Az erkölcs nem magánügy
2. témakör: Az erkölcsi élet alapja és útmutatója: A törvény
Javasolt óraszám: 6
A törvény (fogalom, fajtái)
A Természettörvény (a kinyilatkoztatás előtt)
A Tízparancsolat és az ószövetségi Törvény
Az újszövetségi Törvény (Jézus Krisztus beteljesítette az ószövetségi törvényt)
Szeresd Uradat Istenedet... (A főparancs)
Jézus új parancsa (Úgy szeressétek egymást...)
3. témakör: Az üdvtörténet fordulópontjai: bűnbeesés és megváltás
Javasolt óraszám: 8
A bűn és következménye (az eredeti bűn Ter. 3.1-24)
A bűn és következménye (az áteredő bűn vö. Róm 7,14-25.)
Bűnbánat és megtisztulás az Ószövetségben
Jézus tanítása a bűnről (nem az áteredő bűnről szól, még akkor se, ha alkalom lenne rá: Jn 9,1-3.)
Jézus halálig tartó szenvedésével megváltott minket
Szent Péter beszéde a megtérésről (ApCsel 2,14-41. - 10,34-43.)
Tanítás Jézus főpapságáról és megváltó áldozatáról (Zsidókhoz írt levél)
Szent Pál tanítása a bűnről és a megigazulásról (Római levél)
Mária, a bűn nélkül fogantatott asszony (Összefoglalás)

135

4. témakör: Jézus az emberiség egyetlen Megváltója
Javasolt óraszám: 10
Honnan a bűn? (Ádám öröksége, mai bűneink következményei)
A személyes bűn (elfordulás Istentől, ki követ el bűnt?)
Jézus mindnyájunkért meghalt (Krisztus társörökösei vagyunk “Nem azért küldte Isten Fiát a világba...” Jn 3,16-17.)
Hogyan valósul meg bennünk a megváltás műve? (MKK 52. kérd.)
Isten bűneink ellenére is szeret minket (Jézus és a bűnösök)
Megtérés és bűnbánat (Isten megbocsátó szeretetének elfogadása - Péter bánata Lk 22,54-62.)
Újjászületésünk a keresztségben (Jn 3,1-18. - 20,21-23. - Róm 6,1-14. - Ef 2,1-10.)
A bűnbocsánat szentsége
Meghívás az életszentségre (MKK 230. kérd. - 1Pét 1,13-21.)
Jézus által van szabad utunk az Atyához (Jn 14,6. - Gal 5,1. - Ef 2,18.)
5. témakör: Szeresd Uradat, Istenedet...
Javasolt óraszám: 14
Hiszek Istenben
Mi következik keresztény hitünkből?
Amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk
Odafigyelünk Isten szavára (szentírásolvasás, az Egyház tanítása)
A vallás nem magánügy
A keresztény ember reménye
Bátran követem Jézust, teljesítem Isten akaratát
Van értelme a szenvedésnek és az áldozatnak
A bűnbánó lelkület (1Tesz 4,1-2.) (Milyen lelkitükröt használjak? - jóratörekvés, rendszeres szentgyónás)
Istent mindennél jobban szeretem (válasz Isten szeretetére)
Isten az én legfőbb Uram, őt imádom, neki szolgálok
Szeretettel beszélünk Istenről
Részt veszünk a szentmisén
Az isteni erények
6. témakör: Szeresd felebarátodat...
Javasolt óraszám: 12
Isten és emberszeretet (Minden ember felebarátunk, a közellévő is)
Szeretjük ellenségeinket
Szeretet a családban (a szeretet sorrendje: házastárs, gyerekek, szülők, testvérek...)
Felkészülés a házasságra és a családi életre
A házastársi szeretet
Együtt szeretjük gyermekeinket
Szeretjük szüleinket
Szeretjük testvéreinket
Testvér és felebarát (aki viszonozza, illetve aki nem viszonozza szeretetünket)
Szeretjük barátainkat, munkatársainkat
A sajátosan krisztusi erények (MKK 249. kérd.)
A sarkalatos erények (MKK 250. kérd.)
7. témakör: Közösségben élünk
Javasolt óraszám: 11
Miért van szükség közösségi életre
A legfontosabb közösségek (család, - Egyház, egyházmegye, egyházközség, - állam, település, ... )
Feladataink az Egyházban
Keresztény ember a közéletben (MKK 266-274. kérd.) (szolidaritás, szubszidiaritás)
A keresztény nevelés
A kultúra értékei
Az irgalmasság testi cselekedetei (közegészségügyi kérdések)
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Kereskedelem és közgazdaság keresztény szemmel
A társadalmi igazságosság és megbecsülés
A hírközlő eszközök irányítóinak felelőssége
Az emberi kibontakozás (munka és szabadidő)
Szabadon felhasználható óra: 2

IV. Módszer
A felnövő fiatalok keresztény nagykorúságához feltétlenül szükséges, hogy elvezessük őket a hívő
gondolkodásra, mind az egyéni, mind a közösségi élet vonatkozásában. Ezért nem elégedhetünk meg a
legfontosabb elméleti és gyakorlati erkölcstani ismeretek oktatásával, hanem meg kell tanítanunk őket
lelkiismeretük helyes formálására, hogy mindenben azt keressék, mit kíván tőlük Isten és az emberek
szeretete. Meg kell tanulniuk - megfelelő feladatok adásával -, hogy választ találjanak az életben
felmerülő erkölcsi kérdésekre, hogy tudatosan alakítsák életüket elveik szerint és a gyakorlatban is
találják meg a keresztény megoldást, ahogy Jézus is tenné.
Mivel az élet számtalan kérdést felvet, nem törekedhetünk minden kérdés részletes tisztázására, de rá
kell vezetnünk a tanulókat a problémák keresztény megoldására. Vezessük el őket arra a felismerésre,
hogy ebben is egymás segítségére szorulnak, mert senki nem érthet mindenhez. Különösen fontos, hogy
tudatosítsuk bennük, nem mindig a hatalmon lévőknek van igaza, érdemes a jóért küzdeni, még akkor
is, ha az eredménytelennek látszik.
A tantárgy tanításához ajánlott irodalom:
Magyar Katolikus Katekizmus
Szentírás
Katolikus erkölcstan
(Katolikus Középiskolai Főhatóság)
Erkölcsteológia
(Boda László)
Hitünk és életünk
(OHB - Szt.István Társulat)
saját jegyzet

V. Követelmények
Isten szeretete nem csupán jámbor kívánságokat állít elénk, hanem kemény követelményeket. Isten
mindnyájunkat szeret, bűneink ellenére elfogad - úgy amilyenek vagyunk -, de azt akarja, hogy jobbá
legyünk. (Vö. Jézus példabeszéde a farizeusról és a vámosról.) “Aki utánam akar jönni...”
A tanuló ismerje meg az alapvető keresztény erkölcsi fogalmakat, a krisztusi élet törvényeit. Tanulja
meg, hogy Krisztus követése alapvető keresztény hivatásunk. A Szentírás példáin keresztül ismerje fel,
hogy a törvények az emberiség javát szolgálják. Gondolkodásában, cselekedeteiben tükröződjék a
felelősségtudat. Tudjon különbséget tenni erkölcsileg jó és az erkölcsileg rossz között. Tetteiért vállalja a
felelősséget. Legyen tudatában annak, hogy cselekedetei hatással vannak a szűkebb közösség - család és a társadalom életére is. Törekedjen a biztos lelkiismeret kialakítására.
A témakörökhöz tartozó katekizmus kérdések:
Az alább megjelölt kérdéscsoportok az eddigi hitoktatásban már tárgyalásra kerültek. A tananyag ezek
ismeretét feltételezi, illetve megköveteli az esetleges hiányok pótlását.
(Élet Krisztusban: 229-365. kérdések)
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12. ÉVFOLYAM
HISZEM, ÉRTEM, VALLOM
(AZ ÜDVTÖRTÉNET ALAPJAI AZ ÉSZ FÉNYÉBEN)
I. Elöljáróban
Ebben az évfolyamban jutnak el a fiatalok az érett felnőttkor küszöbére, amikor életreszólóan
dönteniük kell életük fontos kérdéseiben: hivatás, pályaválasztás, párválasztás... Nem mindegy, hogy
milyen értékrend alapján és hogyan döntenek. El kell jutniuk a megalapozott hívő világnézetre,
képesnek kell lenniük a tudatos önnevelésre, Jézus-követésre, fel kell ismerniük hivatásukat, feladataikat
és helyüket a társadalomban, egyházában és családjában.
“Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát.
Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt
az alapja. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát
homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak. Az összedőlt és
romhalmazzá vált.” (Mt 7.24-27)
A hittanórák célja ne csak az ismeretközlés legyen, hanem vezesse el a tanulókat a krisztusi életre!
Adjunk nekik alkalmat, hogy kérdéseiket nyugodtan megfogalmazzák és feltegyék. Természetesen a
tanárnak ezekre a kérdésekre válaszolnia kell, adott esetben külön utánanézve a felvetett problémának.

II. Cél és feladatrendszer

a) Oktatási cél: A hit előfeltételeit és hitünk alapigazságait az ész természetes fényében (csupán a
természettudomány, a történettudomány és a logikus gondolkodású filozófia segítségével) vizsgáljuk, és
rámutatunk arra, hogy ezek az igazságok az emberi ész fényében is megállják a helyüket. Át kell
tekintenünk hitünk fő igazságait és azok kapcsolatát a természetudomány, a humán tudomány és a mai
élet gyakorlati kérdéseivel.
b) Nevelési cél: A hit előfeltételeinek ésszerűségére utalva tudatosítjuk a tanulóban, hogy a Jézusba
vetett hit nemcsak ésszerű állásfoglalás, hanem Isten kegyelmével vállalt elkötelezettség és
megvalósítandó feladat is. Legyen hite öntudatos állásfoglalás, melyet mások előtt is ki tud fejteni, i és
meg tud védeni. Mindezt Jézus Krisztusban való elkötelezettsége, egyéni, családi és közösségi élete
támassza alá.
A tanterv 32 tanítási hétre, heti 2 órára, évi 64 órára készült

III. Témakörök

1. témakör: A vallás ténye és lehetősége
Javasolt óraszám: 10
A vallás fogalma (Istenhit, túlvilág, az Istent kereső ember)
A vallások eredete és története (az ember vágya a boldogságra, nyitottsága a Végtelenre)
(A kereszténység előtti ismert vallások, monoteizmus politeizmus -bálványimádás)
A zsidó vallás sajátosságai
A mai világvallások (kereszténység, zsidóság, mohamedanizmus, hinduizmus, buddhizmus)
A keresztény vallás megkülönböztető jegyei
Miért vagyok keresztény?
Isten létének jelei - Istenérvek ( filozófia)
Az örök élet hitének racionális alapjai
(Az örök élet realitása és az emberi - elképzelések - valóság és mitológia)
Az ateizmus, a materializmus és a panteizmus
Mit tudhatunk meg emberi képességeinkkel Istenről?
(Isten egészen más mint a világ. Ő az Abszolút Szent Titok)
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2. témakör: A kinyilatkoztatás lehetősége és ténye
Javasolt óraszám: 10
A kinyilatkoztatás fogalma és lehetősége (a magánkinyilatkoztatás)
A kinyilatkoztatás tényének igazolhatósága és igazolása (közvetlen és közvetett megtapasztalás)
(nemcsak az van, az a valóság amit természettudományos eszközökkel tudunk vizsgálni)
Az ószövetségi kinyilatkoztatás - a zsidóság történelmi tapasztalatai Istenről
A leírt kinyilatkoztatás, sugalmazás
Jézus Krisztus kinyilatkoztatása
Van-e, lehet-e más vallásoknak igazolt kinyilatkoztatása?
Az ószövetségi és újszövetségi kinyilatkoztatás a történelem színe előtt (külső érvek)
(Nem keresztény és keresztény források)
Mit mond a régészet? ( ásatások, leletek és a természettudományos vizsgálatok - pl. a turini lepel)
Az önmagát kinyilatkoztató Jézus Krisztus tanúsága (belső érvek)
Az Egyház mint a kinyilatkoztatás tévedhetetlen őre és tanítója
(A Szent Hagyomány, a Tanítóhivatal és a tévedhetetlenség)
3. témakör: A Krisztus-esemény bizonyossága
Javasolt óraszám: 6
A Jézus jelenség - Krisztus esemény fogalma és igazolhatósága
Jézus életének főbb állomásai - Jézus tanítása - Jézus csodái - Jézus sorsa - Jézus pere
Jézus messiási és isteni öntudatának ténye
Jézus feltámadása (tény, igazolhatóság és helyes értelmezés - vö. 1Kor 15,1-58.)
A feltámadt Jézus Krisztussal való találkozás (Az újszövetségi írások helyes értelmezése)
A kétezer éves liturgia tanúságtétele (Összefoglalás)
4. témakör: Az Egyház jézusi alapítása és szükséges volta
Javasolt óraszám: 14
Jézus örömhíre (A Teremtő Isten Gondviselő Atyánk, aki minden embert üdvözíteni akar)
Jézus Isten Országa örömhírének hirdetését tanítványainak közösségére bízta
Szükség van-e az Egyházra? (Szükséges feladatok. - Keresztények közösség vagy fej nélkül?)
Az Egyház életének előkészítése és elindítása (Az Eukarisztikus közösség: Ezt tegyétek...!)
Az Egyház születése ( Az apostolok közössége a Szentlélek késztetésére a világ elé lép)
Az Egyház ószövetségi gyökerei (Isten népe, Isten választott népe)
Az Egyház fogalma, ahogy azt Jézus “elképzelte”
(Az Egyház lényeges tulajdonságai, ismertető jegyei)
Az Egyház ismertető jelei az ősegyház életében (Biblikus egyházkép, ahogy az apostolok tanították)
Az Egyház Jézus Krisztus titokzatos Teste ( Az Egyház hierarchikus felépítettsége)
Az egyháztudat fejlődése a történelemben ( Az Egyház fejlődését a Szentlélek irányítja)
A Katolikus Egyház önértelmezése a II. Vatikáni zsinat tanítása alapján.
Az Egyház önazonossága a történelemben
(A szakadások és eretnekségek, és azok kiváltó okai)
Az ökumenizmus igénye és jelentősége.
(Párbeszéd az elszakadt testvérekkel, az egység feltételei és reális lehetősége)
5. témakör: Az örök élet az ember reményének beteljesülése
Javasolt óraszám: 7
Az élet értelme, az emberiség sorsa (Miért érdemes küzdni, szenvedni?)
Mi lesz velünk, ha meghalunk?
A szentek közössége
A világ vége (nem természetes folyamat eredményehanem Isten újjátermtő aktusa)
Krisztus második eljövetele, a feltámadás és az ítélet napja
Az örök élet az ember reményének beteljesülése (Eszkatológia)
A keresztény remény (Összefoglalás)
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6. témakör: A hívő világnézet - életre szóló döntés
Javasolt óraszám: 5
A keresztény ember hite és világnézete (feleletet keresek az életben felmerülő kéredésekre)
A hit világa és az emberi tudományok kapcsolata.
A keresztény ember életelvei és élete (Krisztus követése, jóra való törekvés)
A keresztény ember helye és szerepe az Egyházban.
Mit kíván tőlem az Isten? (Keresem, s ha megtaláltam felkészülve vállalom)
Szabadon felhasználható óra: 8 (javaslat: felkészülés az érettségire)

IV. Módszer

A felnőtt kereszténynek a hit fényében kell tudnia felelni az élet kérdéseire. Meg kell felelnie Jézus
követelményeinek és felelősséggel kell vállalnia helyét és feladatait az Egyházban. Az érettségire készülő
fiatalt minderre folyamatosan kell felkészíteni, fokozatosan saját lábára állítva az ismeretszerzésben, az
önnevelésben, hogy végül szabad elhatározással kötelezhesse el magát Jézus Krisztus követésére. Fel
kell ismernie Isten rá vonatkozó akaratát és ennek megfelelően kell vállalkoznia Isten ügyének
szolgálatára. Mindezt Isten kegyelmével együttműködve, áldozatkész jóakarattal és derüs örömmel. (Vö.
1 Pét 3.15) Ezt a hittanár akkor tudja elérni, ha maga is ilyen elkötelezett keresztény, ha rá is jellemző az
az öröm, amiről János apostol tanúskodik. (1Jn 1,1-4 és Jn 20, 3-10,30-31)Irassunk a tanulókkal egy-egy
házi dolgozatot, megadott témából, melynek alapján tudjon előadást is tartani.
A tantárgy tanításához ajánlott irodalom:
Magyar Katolikus Katekizmus
Szentírás
Alapvető hittan
Hitünk és életünk
Találkozás a kereszténységgel
saját jegyzet
Katolikus Lexikon.

(Katolikus Középiskolai Főhatóság)
(OHB - Szt.István Társulat)
(Tomka Ferenc)

V. Követelmények
A középiskola elvégzésével befejeződik a tanulók hitoktatása. A tanuló ismerje az üdvösségtörténet
alapigazságait. Váljon elkötelezett keresztény emberré. Hite legyen öntudatos állásfoglalás. Hitismeretei
olyan szintűek legyenek, hogy tudjon beszélni hitéről, tudja azt megvédeni. Pályaválasztásában,
párválasztásban baráti körének megválasztásában és a szórakozásban is vegye figyelembe a krisztusi élet
követelményeit. Tudatosan készüljön a felnőtt keresztény életre.
Az érettségiző tanulóknak el kell jutniuk arra a szintre, hogy egy-egy megadott kérdésben, kellő
felkészülés után, önálló előadást tartsanak.

A témakörökhöz tartozó katekizmus kérdések:
A hittanból érettségiző tanulóknak tudni kell válaszolniuk a Magyar Katolikus Katekizmus valamennyi
kérdésére. Az emelt szintű érettségire készülő tanulóknak a kérdésekre megfogalmazott válaszokat
szószerint kell tudniuk, tőlük nem elég a csupán tartalmilag helyes válasz. (A szószerinti válasz tudása a
hitoktatóképzőkre vagy a teológiai főiskolákra illetve az egyetemre való felvétel előfeltétele.)
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A KATOLIKUS HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
(világnézetileg elkötelezett, katolikus tanulók részére)

Az érettségi vizsga általános formai követelményei
A vizsga formája középszinten szóbeli, emelt szinten írásbeli és szóbeli.
A vizsgázó és vizsgáztatónak azonos felekezethez kell tartoznia, a vizsgáztatónak saját egyházától is
megbízással kell rendelkezinie. Ha a vizsgaelnök más felekezethez tartozik, akkor nem bírálhatja felül az
akkreditált szaktanár értékelését. Feladata a vizsga törvényességének felügyelete.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó 3 részből álló tételt kap: egy biblikus tétel, egy dogmatikai és erkölcstani
tétel és egy történelmi, gyakorlati tétel. A szóbeli érettségi vizsga tételeit a szaktanár fogalmazza meg és
azokat - a megfelelő jóváhagyás után -, fél évvel az érettségi vizsga előtt közölni kell a tanulókkal.
Írásbeli dolgozat egy megtartandó előadás leírt szövege. Az érettségiző három megadott tétel közül
választhat. Az írásbeli tételeket központilag fogalmazzák meg minden évben - a Püspöki Kar megbízása
és a hittanárok javaslatainak figyelembe vételével -, s azokat a más tárgyak tételeihez hasonlóan kell
kezelni és kihirdetni.

Az érettségi vizsga általános tartalmi követelményei az érettségi tételek megfogalmazásához
Középszinten
Ismerje az Egyház hitvallását. Ismerje a tanuló a kersztény egyház tanításának alapvető tételeit. Ismerje a
katekizmus valamennyi kérdésének anyagát. Ismerje a jelentős bibliai helyeket és azok helyes
értelmezését, tudja, hogy mely könyvek tartoznak a Bibliába. Ismerje a leggyakoribb imádságokat.
Legyenek bevezetéstudományi ismeretei az Ószövetségre vonatkozóan. Ismerje a tanuló az
őstörténetet, benne a teremtő Istent, aki az embereknek - bűne ellenére - gondját viseli. Ismerje az
ősatyák és a kiválasztott nép történetének fontos eseményeit, a Jézusra vonatkozó próféciákat, azok
keletkezésének körülményeit.
Ismerje a tanuló az újszövetségi könyvek keletkezésének történetét és célját, lásson párhuzamokat és
eltéréseket, valamint ezek okát. Ismerje Jézus Krisztus földi életének eseményeit, tanítását,
példabeszédeit, csodáit, megváltó áldozatát és feltámadását, Isten üdvözítő tervének legfontosabb
pontjait. Legyenek alapvető ismeretei Jézusnak és az apostoli kornak történeti hátteréről. Ismerje a
Szentlélek tevékenységéről szóló bibliai tanítást, az Egyház történelmének kezdeteit, fontos
fordulópontjait, lássa ezekben Isten kegyelmi tevékenységét, gondviselő szeretetét. Ismerjen az emberi
élet és az Egyház megújítására törekvő egyháztörténeti személyiségeket, közösségeket és mozgalmakat,
lásson életükben a példát Krisztus elkötelezett követésére, az Egyház szeretetére. Lássa, hogy Isten
kegyelme által ma is közöttünk és bennünk él, és általunk is munkálkodik. Gondviselésének terveiben és
munkájában feladatot bíz ránk.
Ismerje az Egyház liturgiáját, szentségeit, imádságait, énekeit és jelképeit, a liturgikus év ünnepeit,
eredetüket, jelentőségüket, az ünnepi szokásokat, az egyházi előírásokat. (Böjti fegyelem, házasságjogi,
stb.) Legyen tájékozott a szentek, elsősorban a Szűzanya tiszteletével kapcsolatos kérdésekben.
Ismerje az Egyházról szóló tanítást, ismerje egyházának szervezetét, főbb szolgálati területeit, vezetőit
és felelős személyeit. Ismerje egyházának előírásait, követelményeit és hagyományos szokásait.
Ismerje a történelmi egyházakat, a közöttük lévő eltéréseket: tanításukban, liturgiájukban és
felépítésükben. Ismerje a különböző szekták jellegzetességeit, és veszélyeit a keresztények egységére.
Ezek ismeretében tudja igazolni saját katolikus álláspontját. Saját hitéhez ragaszkodva tudja tiszteletben
tartani és megérteni a más felekezethez tartozókat, annak tudatában, hogy minél közelebb kerülünk
Jézus Krisztushoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz is, és így jutunk el az igazi egységre Jézus
Krisztusban. A nagy világvallások alapvető gondolataiban ismerje fel a tanuló Isten üdvözítő tervének
nagyszerűségét, aki Jézus Krisztus által minden embert el akar vezetni az igazság ismeretére és az örök
üdvösségre. Ismerje a nem hívők és a másként gondolkodók leggyakoribb kifogásait, és adjon rájuk
kielégitő választ.
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Ismerje a tanuló a keresztény ember felelősségét a teremtett világban, hogy mint a Teremtő munkatársa
azt építse és szépítse, védje az életet és környezetét. Lássa feladatait a saját családja, közössége és népe
iránti kötelességeit. Ismerje a keresztény etika normáit a családi- és a közélettel kapcsolatban, a munka, a
pihenés és a társadalmi élet területén.
Emelt szinten
A középszintű vizsga követelményeinek elmélyültebb és részletesebb ismerete, magasabb fogalmi
szinten. A ketekizmus kérdéseire megfogalmazott válaszok szószerinti ismerete, a legjelentősebb bibliai
részletek emlékezetből való idézése. Legyen képes hívő világnézetén alapuló előadások tartására.
Az emelt szintű hittan érettségi vizsga feltételezi, hogy a vizsgázó külön olvasmányaival vagy hittan
fakultáción való részvéltelével szerez a tantervi anyagot meghaladó ismereteket.
Legyen jártas az egyháztörténelem jelentős kérdéseiben. Ismerje iskolájának történetét. Tudjon
véleményt alkotni a mai vallási áramlatokról, különbséget tenni ökumené és szinkretizmus között.
Ismerje az egyházi művészet főbb alkotásait.
Legyen jártas az Egyház tanításáról a közéleti, társadalmi, gazdasági, kulturális, egészségügyi stb
területein. Ismerje a keresztény nevelés alapelveit és gyakorlati tudnivalóit.
Érdeklődési területének megfelelően legyen jártas a humán és reáltudományoknak a hívő világnézetet
érintő kérdéseiben.

A LEGFONTOSABB IMÁDSÁGOK ÉS TUDNIVALÓK
A keresztvetés

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

A Szentháromság dicsőítése

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Az apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban,
az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett
Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon
feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el
ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek
közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen.

Az Úr imája (Miatyánk)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a
te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket
kisértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.)
Ámen.

Az isteni erények felindítása

Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy.

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a
te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál érettünk,
bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Az Úr angyala

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, - és ő méhében foganá Szentlélektől szent Fiát.
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Üdvözlégy...
Íme az Úrnak szolgáló leánya, - legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy...
És az Ige testté lőn, - és miköztünk lakozék.
Üdvözlégy...
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet
által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje
által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
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Reggeli imádság

Szívem első gondolata
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem!
Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.
Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj! Ámen.

Más reggeli imádság

Szívből kérlek Istenem,
Ma egész nap légy velem.
Segíts meg, hogy jó legyek,
Mindenkivel jót tegyek.
Ha rám nézel e napon
Öröm legyen arcodon.Ámen

Esti imádság

Ó édes Istenem,
Hálát mond a lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.
Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!
Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.
Szűzanyám, s őrangyal
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem. Ámen.

Más esti imádság

Kezed közé leteszem
Elmúlt napom, Istenem.
Minden munkám, örömöm,
Ami jó volt, köszönöm.
Ígérem, még jobb leszek
Őrizd Uram, gyermeked. Ámen.
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Krisztus lelke szentelj meg engem
Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihless meg engem,
Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem, Ó édes Jézus hallgass meg engem! Szent sebeidbe rejt
el engem, Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled, A gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján
hívj magadhoz engem! És engedj Hozzád jutnom, Hogy szentjeiddel dicsérjelek, Mindörökkön örökké.
Amen.

Fogadd el Uram, szabadságomat
Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat s emlékezésem.
Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok Uram egyszerre mindent. Legyen
felettünk korlátlan úr rendelkezésed. Csak egyet hagyj meg ajándékul: szeretnem téged. Csak a szeretet
maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más nem kell. Amen.

Most segíts meg Mária...
Most segíts meg Mária , Ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol
már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted
meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anyánk vagy. Most segíts meg Mária , Ó irgalmas
Szűzanya! Amen.

Oltalmad alá futunk...
Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja. Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején, hanem
oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkor, dicsőséges és áldott Szűz. Asszonyunk,
Közbenjárónk és Szószólónk! Engeszteld értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass be minket Szent
Fiadnak. Amen

Szűz szülője Istennek...
Szűz szülője Istennek, Engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, Tied jó és balsorsban, Tied
küzdve, szenvedve, Tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, Engedd, hogy tied legyek. Anyám,
benned bízom és remélek, Anyám, teutánad epedek. Anyám, te jóságos, kegyelmezz, Anyám, te
hatalmas védelmezz. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó jöjj segíts szenvedni! Anyám, ó jöjj, ne
hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas! Akarsz is segíteni ó irgalmas! Kell is segítened ó
hűséges! Fogsz is segíteni, ó kegyelmes! Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, Szomorúak vigasztalója,
Bűnösök oltalmazója és menedéke, Föld reménye s mennyek ékessége! Ki kérte még segítségedet
hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária
mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életben s halálban: Mária mindig segít, minden
balsorsban. Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, Hogy veled leszek ó Anyám, fönn az égben. Szűz
szülője Istennek, Engedd, hogy tied legyek. Amen

Szent József légy házunk őre
Szent József légy házunk ura, kis családunk pátrónusa. Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket. Az
ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben
példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami
üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak és
szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. Amen
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A szentolvasó (Rózsafüzér)
Az első három Üdvözlégyben:
1.
aki hitünket növelje.
2.
aki reményünket erősítse.
3.
aki szeretetünket tökéletesítse.
Az örvendetes olvasó titkai:
1.
akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2.
akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3.
akit te, Szent Szűz a világra szültél.
4.
akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál.
5.
akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.
A fájdalmas olvasó titkai:
1.
aki érettünk vérrel verítékezett.
2.
akit érettünk megostoroztak.
3.
akit érettünk tövissel koronáztak.
4.
aki érettünk a keresztet hordozta.
5.
akit érettünk keresztre feszítettek.
A dicsőséges olvasó titkai:
1.
aki a halálból feltámadt.
2.
aki a mennybe fölment.
3.
aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4.
aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.
5.
aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

A szentségek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a keresztség
a bérmálás
az Eukarisztia
a bűnbocsánat szentsége
a betegek kenete
az egyházi rend
a házasság

Hitünk fő igazságai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Egy Isten van. - Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja.
A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen.
Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. - Isten igazságos, a jókat
megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti.
Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.
Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.
Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.

Jézus örömhíre

Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív országába, gyermekévé fogad, és földi életünk után
hazavár az örök életre.

A főparancsolat (Vö. Mk 12,30-31)

1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

Jézus “új parancsa” (Vö. Jn 13,35) Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.
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A tízparancsolat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
Isten nevét hiába ne vedd!
Az Úr napját szenteld meg!
Atyádat és anyádat tiszteld!
Ne ölj!
Ne paráználkodj!
Ne lopj!
Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
Felebarátod házastársát ne kívánd!
Mások tulajdonát ne kívánd!

Az Egyház öt parancsolata
1.
2.
3.
4.
5.

A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!
A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg!
Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon
neveld!
Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!

Így készülünk a szentgyónásra

A Szentlélek segítségét kérjük
Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és őszintén
meggyónjam.
Megvizsgáljuk lelkiismeretünket
Utoljára gyóntam:... Áldozni szoktam:... Bűneim...
(Valamelyik lelkitükör segítségével gondolatban szedd össze, és jegyezd meg, hogy milyen bűnökkel
bántottad meg a jó Istent. Ha valamit meg akarsz kérdezni, akkor arra is készülj fel!)
Megbánjuk bűneinket (Bánatimádság)
Istenem, szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak. Kérlek,
bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.
(Más bánatimát is mondhatsz. Nézz a kereszten szenvedő Jézusra, és így indíts magadban bánatot.)
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LELKITÜKRÖK
A) Lelkitükör Isten tíz parancsolata alapján.
1.
Isten teremtő, mennyei Atyám. - Szeretem-e Őt, és szívesen beszélgetek-e vele? Ismerem-e
tanítását? Figyelek-e üzenetére? Őt szolgálom-e életemmel tanulásommal? Szoktam-e
rendszeresen imádkozni? (Imádság elhanyagolása)
2.
Istenről tisztelettel és szeretettel beszéljünk. - Hogyan beszéltem róla? (Káromkodás)
3.
Vasárnap az Úr napja. - Neki szentelem-e? Hogyan vettem részt a szentmisén? Szoktam-e
áldozni? Hogyan töltöttem a vasárnapot? (Misemulasztás)
4.
Szüleim Isten helyettesei. Ezért engedelmeskedünk, segítünk és örömet szerzünk nekik,
imádkozunk értük. - Így szeretem-e őket? (Engedetlenség, feleselés, megszomorítás.)
5.
Isten testi és lelki életet adott nekünk. Ezért vigyázunk a magunk és mások életére. Vigyáztam-e egészségemre? Jó voltam-e másokhoz? Segítettem-e nekik? (Csúfolódás,
verekedés, veszekedés, rosszra tanítás, közlekedési szabályok megsértése.)
6.
Légy szemérmes! Isten akarata, hogy testben-lélekben tisztán éljünk. - Ilyen voltam-e
gondolataimban, szavaimban, cselekedeteimben? (Szemérmetlenkedés.)
7.
Isten ránk bízta a világot. Azt kívánja, hogy becsületesen dolgozzunk, és becsüljük meg a
magunk és mások tulajdonát. - Vigyáztam-e a magam és mások holmijára? Adtam-e a
magaméból más rászorulónak? Hogyan végeztem munkámat? (Lopás, károkozás,
kötelességmulasztás, lustaság.)
8.
Jézus azt akarja, hogy megbízhatóak legyünk, vigyázzunk a becsületre, mindenkiről szeretettel
beszéljünk. - Megbízható, őszinte voltam? Megvédtem-e más becsületét?
(Hazugság, árulkodás,
rágalmazás, titok kibeszélése.)
9.
Mennyei Atyánk azt akarja, hogy szüleink hűségesen szeressék egymást. - Örülök-e annak,
hogy szüleim szeretik egymást? (Békétlenség, pártoskodás a családban.)
10.
A jószívű és önzetlen ember kedves Isten előtt. - Mit teszek Jézus kedvéért? Milyenek a
kívánságaim? (Torkosság, irigység, önzés, gőg.)
B) Lelkitükör a szeretet parancsa alapján
I.
Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem!
1.
Hit: Ismerem-e Jézus tanítását? Figyelek-e Isten üzenetére? Szeretettel beszélek-e Istenről?
2.
Imádság: Szívesen imádkozom-e minden nap? Odafigyelek-e imádság közben?
3.
Szentmise: Szívesen járok-e szentmisére? Szoktam-e gyakran áldozni? Hogyan viselkedem a
szentmisén? Mondom-e a közös imádságokat?
4.
Bűnbánat: Törekszem-e hibáim kijavítására? Megbánom-e naponta bűneimet? Rendszeresen
gyónok-e? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? (Péntek)
II.
Szeretem embertársaimat, ahogyan Jézus szeretett minket!
1.
Szüleim: Engedelmes vagyok-e? Szoktam segíteni, örömet szerezni? Megbízható vagyok?
2.
Testvéreim, társaim: Jóindulatú és udvarias vagyok-e? Szoktam-e másoknak segíteni,
örömet szerezni? Vigyázok-e mások holmijára? Szemérmes vagyok-e?
3.
Közösség: Teljesítem-e kötelességeimet vállalok-e közmunkát? Igazságos vagyok-e? Megbízható,
becsületes vagyok-e? Békességes vagyok-e?
4.
Egyház: Segítek-e másokat a kegyelmi életben? A hittantanulásban? Figyelek-e egyházi
elöljáróimra?
C) Lelkitükör a leggyakoribb “gyermekbűnök” szerint
1.
2.
3.
4.

Nem imádkoztam (reggel, este). Rosszul imádkoztam. Hitem ellen beszéltem. Nem tanultam
meg a hittant.
Káromkodtam. Átkozódtam. Szitkozódtam. Feleslegesen vagy hamisan (hazugságra)
esküdtem. Szent dolgokkal tréfálkoztam.
Szentmisét mulasztottam, vagy elkéstem. Templomban rossz voltam.
Szüleimet megszomorítottam. Nem engedelmeskedtem. Nem segítettem. Feleseltem.
Nevelőimet kijátszottam.
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5.

Veszekedtem. Csúfolódtam. Verekedtem. Haragot tartottam. Mást bűnre csábítottam.
Egészségemre nem vigyáztam. Nem tartottam meg a közlekedési szabályokat.
6.
Szemérmetlenül néztem. Szemérmetlenül beszéltem. Szemérmetlent játszottam.
7.
Leckémet nem tanultam meg. Loptam. Csaltam. Kárt okoztam. Holmimra nem vigyáztam.
Kötelességemet elmulasztottam.
8.
Hazudtam. Árulkodtam. Rágalmaztam. Titkot elárultam.
9.
Önző voltam. Elégedetlen voltam. Telhetetlen voltam. Irigy voltam. Hiú voltam. Öntelt
voltam.
10.
Nem törekedtem hibáimat kijavítani.
D) Lelkitükör fiatalok számára.
Mikor gyóntam utoljára?
Milyen gyakran szoktam áldozni?
I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem!
1.
A hit: Ismerem-e hitünk tanítását? Utánanézek-e a felmerülő nehézségeknek? Figyelek-e
Isten üzenetére? Olvasom-e naponta a Szentírást? Szeretettel beszélek-e Istenről, vallásról,
egyházamról?
2.
Az imádság: Rendszeresen, szívesen és jól imádkozom-e? Részt veszek-e a közös
imádságokban? Szoktam-e saját szavaimmal is imádkozni?
3.
A szentmise: Szívesen és pontosan járok-e szentmisére? Tevékeny-e részvételem? Szoktam-e
áldozni? Tudatosan követem-e Jézust? Segítségére vagyok-e másoknak, hogy részt tudjanak
venni a vasárnapi szentmisén?
4.
A bűnbánat: Komolyan törekszem-e hibáim kijavítására? Tudom-e fegyelmezni magamat,
szavaimat, indulataimat? Egészséges-e életmódom, mértékletes vagyok-e? Megbánom-e
naponta bűneimet? Meg tudok-e bocsánati másoknak? Hogyan tartom meg a bűntánati
napokat? Rendszeresen gyónok-e? Van-e lelkivezetőm, akitől tanácsot kérhetek?
II. Szeretem embertársaimat, ahogy Jézus szeretett minket!
1.
A család: Megbecsülöm-e szüleimet? Segítek-e nekik? Megbízhatnak-e bennem? Jó
kapcsolatban vagyok-e velük? Nem akarom-e kihasználni őket? Elnéző vagyok-e
gyengeségeik iránt?
2.
A testvérek és társak: Jóindulatú, udvarias vagyok-e mindenkihez? Tudok-e megbocsátani?
Okoztam-e kárt valakinek, jóvátettem-e? Vigyázok-e mások életére, becsületére, testi-lelki
épségére és egészségére? Szereztem-e másoknak örömet? Szoktam-e másoknak segíteni?
Megértő vagyok-e, törődöm-e mások bajával?
3.
Jövendőbelim: Van-e bennem felelősségtudat? Nem éltem-e vissza mások bizalmával?
Fegyelmezni tudom-e nemi ösztönömet? Kerülöm-e a bűnre vezető alkalmat?
4.
A közösség: Becsülettel teljesítem-e kötelességeimet? Továbbképzem-e magamat? Részt
veszek-e a közösség életében? Fejlesztem-e képességeimet? Vállalok-e társadalmi munkát?
Igazságos vagyok-e? Helyesen kezelem-e az anyagi javakat? Nem életem-e vissza
helyzetemmel? Megbízható, igazmondó vagyok-e? Beilleszkedek-e a közösségbe, elviselem-e az
embereket, és én elviselhető vagyok-e?
5.
Egyházam: Részt veszek-e a keresztény közösség életében? Milyen apostoli szolgálatokat
vállalok? Segítek-e másokat a kegyelmi életben? Tanúságtevő keresztény vagyok-e?
Rövid bánatima:
Istenem, szeretlek téged! Ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak.
Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.
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A SZENTGYÓNÁS MÓDJA
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk:
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Letérdelünk (vagy leülünk) és keresztvetéssel kezdjük:
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
A lelkiatya szavai után így valljuk meg bűneinket:
Gyónom a Mindenható Istennek, és neked, lelkiatyám:
Utoljára gyóntam:...Áldozni szoktam:... Ezeket a bűnöket követtem el: (Ezután el kell
mondani az utolsó szentgyónásunk óta elkövetett bűneinket, és feltenni az esetleges
kérdéseket.) Végül
ezt mondjuk: Más bűnömre nem emlékszem.
Meghallgatjuk a lelkiatya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, végül elfogadjuk az
elégtételt. Ezután újra megbánjuk bűneinket:
Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak.
Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.
Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk: Amen.
A pap szavaira: Magasztaljuk Istent, mert örökké szeret minket.
Ezután felállunk, köszönünk és távozunk.

Középszintű szóbeli érettségi témakörök és tételjavaslatok
a katolikus hittan tantárgyból
I. Ószövetség
Témakör: Az ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig
A tétel javaslatok
1. A világ teremtése a Bibliában (Ter 1, 1- 2, 4)
2. Az ember teremtése a Bibliában (Ter 2, 4-25)
3. A bűnbeesés a Bibliában (Ter 3, 1-24)
4. A Biblia a bűn terjedéséről (Ter 4, 1-16; Ter 6, 1-21; Ter 11, 1-9)
5. Ábrahám meghívása és népének kiválasztása (Ter 12, 1-5)
6. Ábrahám hite (Ter 22, 1-18)
7. Mózes meghívása és a kivonulás előkészítése (Kiv 3, 1-20)
8. A zsidó húsvét (Kiv 12, 0-14)
9. A tízparancsolat (Kiv 19-20)
10. A mózesi szövetségkötés (Kiv 24)
11. A messiási eszme gyökerei Nátán jövendölésében (2 Sám 7, 1-16)
B tétel javaslatok
1. Az üdvtörténet fogalma
2. Az ószövetségi kánon
3. Bibliai műfajok az Ószövetségben (etiológia, monda, epifánia, kultikus szöveg, történetírás,
apokaliptika, épületes irodalom, stb.)
4. Nagy hagyományok a mózesi könyvekben
5. Mitikus elemek a teremtés elbeszélésekben
6. Antropomorfizmusok a bűneset elbeszélésekben
7. Mondai elemek az Ábrahám-elbeszélésekben
8. A pátriárkai kor civilizációi
9. A zsidó húsvét ünnepének kialakulása
10. A JHVH név etimológiája
11. A honfoglalás korának fontosabb eseményei (pl. Jerikó elfoglalása)
12. Saul, Dávid és Salamon uralkodásának főbb jellemzői
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Témakör: Az ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától a hellenista korig
A tétel javaslatok
1. Izajás próféta meghívása (Iz 6, 1-10)
2. Izajás próféta jövendölései a Messiásról (Iz, 7, 10-17; Iz, 9, 1-6; Iz 11, 1-9)
3. Jeremiás próféta meghívása (Jer 1, 1-11)
4. Jeremiás szavai az új szövetségről (Jer 31, 31-34)
5. Ezekiel jövendölése Izrael igaz pásztoráról (Ez 34, 11-28)
6. A Jahve Szolgájáról szóló negyedik dal Második Izajásnál (Iz 52, 13-53,12)
7. Messiási zsoltárszövegek (Zsolt 2; 72; 110)
8. Panaszzsoltárok (Zsolt 22)
9. Zsoltárok – Himnusz (Zsolt 8)
10. Isten egyetemes üdvözítő akarata Jónás könyvében (Jónás)
B tétel javaslatok
1. Az izraelitákat veszélyeztető nagyhatalmak (Asszíria, Babilónia)
2. A babilóni fogság
3. A perzsa kor jellemzése
4. Ellenállás a hellenista uralkodóknak
5. A prófétaság intézménye
6. A zsoltárok műfaja
7. Az épületes irodalom
8. Az apokaliptikus alkotások jellemzői

II. Újszövetség
Témakör: Krisztus misztériuma: Jézus születése és gyermekkora, személye, küldetése, tanítása, a
Messiás közössége
A tétel javaslatok
1. Jézus születése Máté szerint (Mt 1, 1 - 2, 23)
2. Jézus születése Lukács szerint (Lk 1,1 – 2, 52)
3. A megtestesülés János himnuszában (Jn 1, 1 – 18)
4. A Messiás személyét bemutató szövegek (pl. Lk 4, 16 – 21; Mk 2, 23-28)
5. Jézus eljövetelének célja (pl. Mt 5, 17-20; Lk 15, 11-32)
6. Jézus tanítása Isten Országáról ( pl. Mt 5, 1-12; Mt 6, 9-15)
7. Jézus tanítványi köre (pl. Mk 3, 13-19; Lk 10, 1-16)
8. Jézus meghívó szeretete (pl. Lk 19, 1-10; Mt 15, 21-28))
B tétel javaslatok
1. Az üdvtörténet újszövetségi szakasza
2. Az Újszövetség kánonja
3. Az Újszövetség főbb műfajai: evangéliumok
4. Az Újszövetség főbb műfajai: apostoli levél
5. Az Újszövetség főbb műfajai: apokalipszis
6. Jézus születésének időszaka a történettudományokban
7. A gyermekség evangéliumok műfaji sajátosságai (nemzetségtábla, epizód, midrás, előszó)
8. Ószövetségi elemek a gyermekség evangéliumokban
9. Palesztina politikai helyzete Jézus idejében
10. Palesztina vallási helyzete Jézus idejében
11. Jézus működését bemutató irodalmi műfajok (vitabeszéd, megtérés történet, példázat
boldogmondás, stb.)
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12.
13.
14.
15.

A Messiás címei az Újszövetségben
Az Isten Országa kifejezés magyarázata Máté evangéliuma alapján
Izrael vallási közösségének tagozódása Jézus idejében
Jézus tevékenységét bemutató irodalmi műfajok (neveket tartalmazó lista, epizód, katekézis,
találkozás-elbeszélés)

Témakör:

Krisztus misztériuma: a messiási csodák, a Messiás megváló szenvedése, halála és
feltámadása, az első Pünkösd – az egyház születése

A tétel javaslatok
1. A csodák mint Isten Országának jelei – ördögűzések (pl. Mk 9, 14-29)
2. A csodák mint Isten Országának jelei – gyógyítási csodák (pl. Mk 2, 1-12)
3. A csodák mint Isten Országának jelei – ajándékozó és mentőcsodák(Mk 6, 34-44; Mk 4, 35-41)
4. A csodák mint Isten Országának jelei – feltámasztási csodák (pl. Lk 7, 11-17)
5. Jézus szenvedése – Az utolsó vacsora (Lk 22, 7-20)
6. Jézus megfeszítése és halála ( Mt 27, 27-66)
7. Jézus feltámadása ( Mk 16, 1-8 vagy Mt 28, 1-20 vagy Lk 24, 1-49 vagy Jn 20, 1-29)
8. Jézus mennybemenetele (Ap Csel 1, 1-11)
9. Az első Pünkösd (Ap Csel 2, 1-36)
10. Saul megtérése (Ap Csel 9, 1-19)
11. Az egyház mint Krisztus teste (1Kor 12, 12-30)
12. A megváltás ajándékát megjelenítő egyház (Kol 2, 6-15)
13. A világ sorsa a Jelenések könyvében (Jel 1, 9-10; 4, 1-8)
14. Az egyház sorsa a Jelenések könyvében (Jel 12)
15. Az „új ég és az új föld” a Jelenések könyvében (Jel 20-22)
B tétel javaslatok
1. A csoda bibliai fogalma
2. A csodaelbeszélések mint irodalmi műfaj
3. Jézus szenvedése és halála a történettudományokban
4. Jézus feltámadása a történettudományok fényében
5. Jézus szenvedését és halálát bemutató irodalmi műfajok (apokaliptikus látomás, epizód, kultikus
elbeszélés, szenvedéstörténet)
6. Jézus feltámadását bemutató irodalmi műfajok (feltámadási jelenés, krisztofánia)
7. Apokaliptikus elemek a szenvedés elbeszélésekben
8. Az egyház születésének történeti körülményei
9. Pál apostol élete, missziói

III. Egyháztörténelem
Témakör: Az egyház történelme mint üdvtörténet az első század végétől a Trienti Zsinatig
A tétel javaslatok
1. Az isteni bátorítás jelei az üldözések idején és a kereszténységet üldöző hatalom
szemléletmódjának változása (313-ig)
2. Az isteni üzenet az egyházatyák műveiben (pl. Szent Ágoston Isten állama című művében)
3. Az evangélium ereje a szerzetességben a korai remetéktől Assisi Ferencig
4. Az egyházi állam létrejöttének okai s az isteni vezetés jelei szent pápák működésében (756-ig)
5. Szent István és az Árpád-házi szentek Jézus evangéliumának szolgálatában
6. A bűn okozta egyházszakadás tényében (1054; 1130) rejlő isteni figyelmeztetés
7. A félreértett evangelizáció – az egyházszakadás, kereszteshadjáratok, inkvizíció – a IV. Lateráni
Zsinatig
8. Új szerzetesrendek az evangelizáció szolgálatában (pl. Domonkos, Assisi Ferenc stb.)
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B tétel javaslatok
1. Az üdvtörténetnek tekintett egyháztörténelem fogalma
2. Az egyházi állam fogalma
3. Két ókori pápa bemutatása
4. Két középkori pápa bemutatása
5. A skolasztika és a misztika fogalma
6. Egy szabadon választott egyházatya életének és művének bemutatása
7. Egy keleti egyházatya életének és művének bemutatása
8. Egy nyugati egyházatya életének és művének bemutatása
9. Egy középkori szerzetesrend bemutatása (domonkos, ferences, ciszterci stb.)
Témakör: Az egyház történelme mint üdvtörténet a Trienti Zsinattól a II. Vatikáni Zsinatig
A tétel javaslatok
1. A reformáció értékeiben és negatívumaiban rejlő isteni üzenet: forradalom helyett belső
megújulás!
2. Jézus örömhírének hiteles hordozói: Avilai Teréz, Loyolai Ignác, Néri Fülöp, Borromeo Károly,
Kalazanci József stb.
3. Az egyház a francia forralom (1789) előtti és alatti időszakban
4. A francia forradalom utáni katolikus megújulás: Vianney János, Newman kardinális, Karolina
Gerhardinger, Hofbauer Kelemen, Don Bosco stb.
5. Az európai forradalmak ; az I. Vatikáni Zsinaton (1869-70) megfogalmazódó isteni üzenet
6. Az isteni hívásra válaszoló tanúságtevők (Lisieux-i Teréz, Batthyány-Strattmann László, Edit
Stein, Maximilian Kolbe stb.)
7. A kapitalizmus kihívásaira válaszoló egyház
8. Az áteredő bűn szövevényében vergődő emberiség (a két világháború, a fasizmus és a
kommunizmus) és a II. Vatikáni Zsinat (1962-65) mint Jézus örömhírének tolmácsolója
9. Iskolánk rendalapítójának élete, munkássága, a rend története napjainkig
B tétel javaslatok
1. Korunk kihívásai a II. Vatikáni Zsinat tanításának tükrében
2. Az újkori missziók jelentősége az egyház életében
3. A 19. század egy jelentős szentjének bemutatása
4. A 20. század egy jelentős szentjének bemutatása
5. A 20. század egy nagy pápájának bemutatása
6. Szociális enciklikák – válasz a kapitalizmus kihívásaira
7. Az ökumenikus törekvések mint a Lélek munkálkodásának jelei
8. Az evangelizáció szükségessége és lehetőségei a jóléti társadalmakban
9. A katolikus iskolarendszer történeti áttekintése az államosítás előtt, az 50-es években és a
rendszerváltoztatás után

IV. Az üdvtörténet misztériumai a liturgiában ((Dogmatika)
Témakör: Az üdvtörténet legfőbb misztériumaira emlékeztető liturgikus ünnepek és időszakok
dogmatikája (liturgikus dogmatikája)
A tétel javaslatok
1. A teremtés, a bűnbeesés és az ígéret dogmatikája – az advent liturgiája
2. A megtestesülés dogmatikája – a karácsony liturgiája
3. A megváltás dogmatikája – a húsvét liturgiája
4. A halálon túli lét dogmatikája – a temetés liturgiája
5. A Szentlélekről szóló dogmatikai tanítás – a pünkösd liturgiája
6. A Szentháromság liturgiája – a Szentháromság vasárnapjának liturgiája
7. A Mária-dogmák krisztológiai mondanivalója – Mária-ünnepek
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B tétel javaslatok
1. Az üdvtörténet és az eszkatológia fogalma
2. A liturgia fogalma
3. A liturgiából kiinduló dogmatika fogalma
4. A liturgia mint a misztériumok emlékezete és megjelenítője
5. A teremtés és az evolúció összeegyeztethetőségének kérdése
6. A Lélek ajándékai – a karizmák
7. Jézus mennybemenetele – az ember feltámadásának reménye és ígérete
Témakör: Az üdvtörténet valamennyi misztériumát megjelenítő szentmise és a többi szentség
A tétel javaslatok
1. Az ószövetségi üdvtörténetre és a Jézus nyilvános működésére emlékeztető igeliturgia és
dogmatikája
2. A Jézus Krisztus megváltó kereszthalálát és feltámadását megjelenítő eukarisztia liturgiája és
dogmatikája
3. A keresztség és a bérmálás (beavató szentségek) liturgiája és dogmatikája
4. A kiengesztelődés és a betegek kenete szentségének liturgiája és dogmatikája
5. A házasság és a papi rend szentségének liturgiája és dogmatikája
6. Az imádság dogmatikája
7. A szentek tiszteletének dogmatikája
B tétel javaslatok
1. A szentmise bevezető részének liturgiája és dogmatikája
2. A szentmise befejező részének liturgiája és dogmatikája
3. A szentmisén kívüli igeliturgia dogmatikája
4. A szentelmények liturgiája és dogmatikája
5. A vasárnap – mint az Úr feltámadásának emlékezete – megszentelésének egyházi parancsa – a
vasárnapok liturgiája
6. A liturgikus öltözékek és szimbolikájuk
7. A legfontosabb liturgikus jelképek

V. Az üdvtörténet erkölcsi tanulságai (Erkölcstan)
Témakör: Az ember mint erkölcsi lény – az erkölcsös élet útmutatója: a „törvény”
A tétel javaslatok
1. Az ember erkölcsi mivoltának megfogalmazása az Ószövetségben
2. Az ember erkölcsi mivoltának megfogalmazása Jézus tanításában
3. Az ember erkölcsi mivoltának megfogalmazása a jézusi tanítást értelmező egyházi
megnyilatkozásokban
4. A törvény az ószövetségi üdvtörténetben
5. a törvény Jézus tanításában
6. A törvény a jézusi tanítást értelmező egyházi megnyilatkozásokban
7. Az értékek világában eligazító erkölcsi útmutatások és törvények
8. A teológiai erények, a sarkalatos erények és a többi erény
B tétel javaslatok
1. Az Újszövetség tanítása a bűnről és a bűn „halálos” következményeiről
2. Az egyházi törvénykönyv mint az erkölcsös élet útmutatója
3. Az élet tiszteletének erkölcsi tanításai – bioetikai útmutatások
4. Az élet tiszteletének erkölcsi tanításai – szexuáletikai törvények
5. A társadalmi életet szabályozó erkölcsi törvények – szociális etikai törvények
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6. A társadalmi életet szabályozó erkölcsi törvények – társadalometikai törvények
7. Az erkölcsi norma, a lelkiismeret és az erkölcsi kibontakozást lehetővé tevő kegyelem fogalma
8. A lelkiismeretvizsgálat szükségessége, módja az erkölcsös élet megvalósítása érdekében
Témakör: Az erkölcsi halál és az erkölcsi feltámadás
A tétel javaslatok
1. A bűn és a bűn következménye az ószövetségi üdvtörténetben
2. a Bűn és a bűn következménye Jézus tanításában
3. A bűn és a bűn következménye a jézusi tanítást értelmező egyházi megnyilatkozásokban és az
egyház gyakorlatában
4. Az erkölcsi feltámadás reménye az Ószövetségben
5. Az erkölcsi feltámadás reménye, ténye és alapja az Újszövetségben
6. Az erkölcsi feltámadás reménye, ténye és alapja a jézusi tanítást értelmező egyházi
megnyilatkozásokban és az egyház gyakorlatában
7. Az Ószövetség és az Újszövegség tanítása az ember megigazulásáról, jobbá (szentté) válásának
folyamatáról
8. Az újszövetségi tanítást értelmező egyház megnyilatkozásai az ember megigazulásáról, jobbá
(szentté) válásának folyamatáról
B tétel javaslatok
1. A házassággal kapcsolatos erkölcsi problémák
2. A bűnbocsánat alapja és a bűn eltörlésének módja Pál apostol teológiájában (Kol 2,14; Róm
6,10; Ef 2,4-7; 1 Kor 6,14)
3. A halállal kapcsolatos erkölcsi problémák
4. A testi és a lelki ember jellemző vonásai Szent Pál tanításában
5. Az objektív és a szubjektív megváltás fogalma
6. A bűn végzetes hatalmát megszüntető Krisztussal való élő kapcsolat a kiengesztelődés
szentségén keresztül
7. A megigazulás fogalma és folyamata a Róm 3,22-26 és a 2 Kor 4,16 levélrészletekből kiindulva
8. A keresztény belső életének kibontakozását szimbolizáló búzaszem Jn 12,24 alapján

VI. „A Messiás mint a népek világossága”
Vallás, világvallások, egyház, kinyilatkoztatás
Témakör: A vallás ténye és lehetősége. A Krisztus-esemény bizonyossága
A tétel javaslatok
1. A vallás ténye és lehetősége
2. A vallás fogalma és lehetősége a katolikus egyház önértelmezésében
3. A II. Vatikáni Zsinat vallásszabadságról szóló nyilatkozatának bemutatása
4. A II. Vatikáni Zsinat az ökumenizmusról szóló nyilatkozatának bemutatása
5. A II. Vatikáni Zsinat nyilatkozata a nem keresztény vallásokról: hinduizmus, buddhizmus, zsidó
vallás, iszlám
6. Jézus történetiségének igazolása pogány, zsidó és római források alapján
7. A Krisztus-esemény történetileg igazolható oldala az újszövetségi könyvek alapján
8. Jézus feltámadásának igazolhatósága
B tétel javaslatok
1. A vallásfilozófia fogalma
2. Az üdvtörténet apológiájának fogalma és célja
3. Az Isten létének bölcseleti bizonyítása
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4.
5.
6.
7.
8.

Az ökumenikus párbeszéd lehetőségei és megvalósulása napjainkban
A keresztény-iszlám párbeszéd lehetőségei korunkban
A zsidó-keresztény párbeszéd korunkban
Keleti vallások és a keresztény együttműködésének lehetőségei
Az egy Isten – sok vallás problémája (a nem-keresztény vallások elvi jellegű értékelése)

Témakör: Az egyház és a kinyilatkoztatás
A tétel javaslatok
1. Az egyház ószövetségi gyökerei
2. Az egyház jézusi eredetének ténye és szükséges volta az újszövetségi iratok alapján
3. A katolikus egyház önértelmezése a Lumen gentium dogmatikai konstitúció alapján
4. A kinyilatkoztatás és a sugalmazás fogalma, módjai és lehetősége
5. Az ószövetségi kinyilatkoztatás ténye
6. Jézus mint hitet eredményező és feltételező kinyilatkoztatás
7. A hit és a cselekvés összefüggése, a hit mint ésszerű engedelmesség
8. Az egyház mint a kinyilatkoztatás tévedhetetlen hirdetője
B tétel javaslatok
1. Az egyház négy ismertetőjegye
2. Az egyház fogalma a Lumen gentium dogmatikai konstitúció alapján
3. A kinyilatkoztatás értelmezése a Lumen gentium dogmatikai konstitúció alapján
4. Az ószövetségi iratok és a mítoszok különbsége
5. Az újszövetségi iratok sugalmazottságának és megbízhatóságának kérdése
6. Az újszövetségi vallási drámák és a mítoszok különbsége
7. A hierarchia és a tanítóhivatal fogalma, jelentősége a katolikus egyház életében
8. Krisztus egyházának fogyatkozhatatlansága és tévedhetetlensége
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REFORMÁTUS HITTAN
Isten üdvterve az ószövetségi kijelentésben
Életkori sajátosság
A 14-15 évesek gondolkodásában
meghatározóak az érzelmek.
Érzelmi biztonságot várnak a
hittanórától, magától a hittől, s a
hittan tanártól. Rendkívül
felerősödik a személyesség
mindenféle kérdésben –
tapasztalatok, vélemény
megfogalmazása, kritika a világgal
szemben, ugyanakkor a közösség
hatalmas igénylése. Erkölcsi
normák határozott képviselete
szükséges, mert azonnal jelzik az
ellentmondásokat.
Megkezdődnek a nemek közötti
érdeklődések, ezért
mindenképpen sort kell
kerítenünk erre a témára, tiszta és
igaz eligazítást kell adnunk a kor
visszásságai között. A személyes
kapcsolatokban főként izgalmasak számukra a tekintély a
barátság, a képmutatás,
őszinteség kérdéskörei, a
személyes felelősség problémái a
pénz, munka, imádság,
igeolvasás, hitbeli értelmezési
keretek között: Isten mindenhatósága, a szenvedés, halál
problémái, az élet nagy kérdései.

Cél
A célrendszert nagyban meghatározzák az előbb felsorolt
életkori sajátosságok. Egész
évben: Segíteni a diákokat,
hogy higgyenek a
Szentháromság Istenben, aki
kijelentette magát Igéjében, a
testté lett Igében,
Krisztusban, s ezt a hitet
tudja megélni személyes
életében, legyen ez közösségi
életének zsinórmértéke,
kötelezze el magát, hogy
Isten akaratának engedelmes
életű ember kíván lenni.

9. osztály
Óraszám/Téma
Az Ószövetség könyveinek
sorrendjében a kijelentés rövid
szakaszokban való
megfogalmazása:
1. * I/1. Hogyan jött hozzánk a
Biblia?
– általános kijelentés
– különös kijelentés
2. I/2. Hogyan olvassuk?
3. * I/3. Őstörténetek
4. I/4. Teremtés
5. * I/5. Az ember teremtése
6. * I/6. Bűneset
7. * I/7. A bőn elterjedése
8. Összefoglalás
9. I/8. Ősatyák történetei
10.* I/9. Ábrahám elhívása
11.* I/10. Szövetségek
12.I/11. Izsák
13.* I/12. Jákób és fiai
14.* I/13. József története
15.I/14. Egyiptomban
16. Összefoglalás
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Bibliai textus
2Tim 3, 16-17
Jn 5, 39
1Móz 1-11
Péld 8
1Móz 1-2
1Móz 3-4
1Móz 6-9
1Móz 12
1Móz 15-17
1Móz 18-27
1Móz 27-35
1Móz 37-41
1Móz 42-50

Minimum követelmény
A tanuló legyen tisztában
azzal, hogy kik által, s miért
íratott a Biblia, tudja
világosan elkülöníteni,
hogy a hit és a tudás nem
ellentétek, hanem ez a
valóság mélyebb
megismerésében adott
segítségadása Istennek.
Kezdje olvasni a Bibliáját,
mint ami neki is íratott!
Tudja, hogy ö is Isten
teremtménye ennek
minden felelősségével
és a bűn terhével együtt.
Alapfogalom:
– istenképűség
– eredendő bűn
Ismerje a történeteket és
legyen tisztában a
kiválasztás tényével
és az áldás fogalmával.
Legyen tisztában a
kortörténeti háttérrel, Isten
elhívásának jelentőségével

Életkori sajátosság
Úgy kell a hittanórán jelen
lennünk, hogy mindezekre
választ kaphassanak. Ritkán
tesznek fel direkt kérdéseket,
ezért az ószövetségi anyag nagy
előnye, hogy indirekt módon
lehet szólni mindezekről egymásra való mutogatás és kirekesztés nélkül. Igen jó lehetőség
ebben a korban a misztikus
érdeklődés miatt a Biblia
őstörténeteinek végig-tárgyalása,
tágabb értelmezési keretben –
akár vallástörténeti áttekintéssel
is, hogy valóság-értelmezésüket
segítsük. További nagy kérdésekre adhatnak választ az ószövetségi halálközeli kérdések, a
háború, a magány a jövő reménysége, reménytelensége, Isten
ítélete és kegyelme, az összes
világvallással való találkozás nagy
kérdésköre, hogyan viszonyul
hozzájuk az Ószövetségi
kijelentés? Beszélhetünk az UFÓ
kérdés-körről is akár Ezékiel
látomása kapcsán, vagy
mindazokról az egyértelmű
útmutatásokról, amelyeket az
ószövetség megfogalmaz a
tisztaságról, a helyes útról, a
törvényekről, amelyek életünket
irányítják, mint útjelző oszlopok.

Cél
Részcélok a tananyaggal kapcsolatosan:
egész évben az ószövetség
átfogó ismerete, valamint a
Biblia olvasásában való
jártasság, eligazodás,
összefüggések meglátása, s
hogy az újszövetségi oktatást
előkészítse, ismerje a Jézusra
vonatkozó ígéreteket az
őstörténetektől kezdve.
A történeti könyvek során
minden történet önmagában
is üzenet, s jól alkalmazható
életük eseményeire. Sosem a
szereplők legyenek
követendők, hanem mindig
Isten szava. Az iránta való
bizalom kialakítása,
kegyelmének különleges,
személyes megnyilvánulása.

Óraszám/Téma
17.* II/1. Exodus: Mózes
elhívása
18.II/2. Kivonulás – páska
19.* II/3. Törvény – kultusz
20.II/4. Az aranyborjú
21.II/5. A szent sátor
22. Összefoglalás
23.II/6. Leviticus: tisztaság
24.II/7. Numeri: pusztai
vándorlás
25.II/8. Bálám – lázadások
26.II/9. Deuterenomium: A törvény megismétlése
27.II/10. Mózes búcsúja
28-29. Összefoglalás
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Bibliai textus
2Móz 1-3
2Móz 4-14 2Móz 20
2Móz 32
2Móz 23-40
3Móz 11
4Móz 13– 21 4Móz
22-24 5Móz 5
5Móz 30-34

Minimum követelmény
Merjen a csodákra
csodálkozni, mint Isten
gondviselésének jelei
re, az istenfogalom
különleges
megnyilatkozására, törvény
és kultusz alapelemeire.
Értse a szövetségkötés
jelentőségét. Ismerjen több
szakaszt kívülről is.
Fogalom: törvény
tisztaság
áldozat
istentisztelet

Életkori sajátosság
Nagyon alkalmas minden konkrét
történetben a személyi és
közösségi nagy kérdések végigtárgyalása. Ezért serkentsük ezt a
korosztályt a kérdésekre, hiszen
nagy szükségük van arra, hogy
megfogalmazzák véleményüket, s
megtanuljanak másokat is
meghallgatni. A hittanóra egészen
más jellegű alkalom lehet, mint egy
bibliaóra, vagy istentisztelet, mert
érezhetik, hogy mindaz, amit Isten
kijelentett nekik és megíratott, az
nem egy régi világ régi
történeteinek feldolgozása csupán,
hanem róluk van szó. Igen fontos,
hogy egyetlen kérdésre se
sértődjünk meg, s hogy mindig
röviden, egyszerűen válaszoljunk,
ne hallgattassuk el a sokat
kérdezőket sem, s ne sértsünk meg
senkit válaszainkkal! Ebben az életkorban rendkívül érzékenyek, s
minden rossz élmény, ami a
hittanórához kötődik, törli a valós
információkat is! Így nagyon
óvatosnak kell lennünk, hogy
nehogy megkeserítsük őket, vagy
megbotránkoztassuk Isten felé
közeledő lépéseiket. Szabad legyen
mindent kérdezni, s mi pedig
tanuljunk meg válaszolni.

Cél
Lehessen biztos abban, hogy
életének irányítása Isten kezében van. Terve van vele,
mint volt a bibliai kor embereivel is. Isten királyságának
fogalmi tisztázása. A lázadás,
engedetlenség, ítéletes
következményeiről való
őszinte híradás.
A bűnbánat jelentősége.

Óraszám/Téma
30.* III/1. Józsué könyve, a
honfoglalás története
31.III/2. Bírák kora
32.* III/3. Gedeon
33.* III/4. Sámson
34.* III/5. Ruth története
35. Összefoglalás
36.* III/6. Sámuel élete
37.* III/7. Saul királysága
38.* III/8. Dávid elhívása
39.III/9. Dávid királysága
40.III/10. Dávid harcai
41.* III/11. Salamon uralma,
templomépítés
42. Összefoglalás
43.III/12. Kettészakadt ország
44.* III/13. Illés próféta
45.III/14. Elizeus elhívása
46.* III/15. Elizeus csodái. Asszír
fogság az északi országrészben
47.III/16. Júda királyai: Ezékiás
48.III/17. Jósiás reformja
49.III/18. Babiloni fogság
50-51. Összefoglalás
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Bibliai textus
Józsué 1-8
Bírák 2-5 Bírák 6-8
Bírák 13-16
Ruth 1-4
1Sám 3-7
1Sám 8-15
1Sám 16-17 2Sám 5
2Sám 11-17
1Kir 3-6
1Kir 12 1Kir 17-22
2Kir 1-2
2Kir 4-8
2Kir 19-20
2Kir 22-23
2Krón 34

Minimum követelmény
Ismerje a honfoglalás
körülményeit a törzsek
elhelyezkedését, a
kor visszásságait és azok
következményeit. Isten
ígéreteit, a kegyelem
megszégyenítő gazdagságát.
A választottság nem jelenti,
azt hogy nem hibázhatunk!
Fogalmak: bíró
angyalok
üdvtörténet
felkenetés
hármas tiszt
A királyság kora áttekintő
ismeretet igényel, így a
táblázatok, szemléltető
eszközök nélkülözhetetlenek. Ezek használata, a
kor üdvtörténeti jelentősége,
Dávid kimagasló személye, a
hármas tiszt
szétválasztásának problémái,
az ítélet jelentősége az Isten
ismeretében, a vezetők
felelősségének kiemelése. A
döntések meghozatalához
szükséges körültekintés
fontossága.
Fogalmak: királyság,
szentség, csoda, próféta,
fogság

Életkori sajátosság
Ebben a korosztályban a
hitoktatás feladata egyben
lelkigondozás is. A nagy
érzelmi hullámzások, változások
között megtartó erő
lehet az Istenbe vetett hit
mélysége és biztonsága.
Mindezeket az Ige fényében
mondhatjuk el, s így hatalmas
feladat előtt állunk!
Rendkívül fontos, hogy
fogalmakhoz kapcsoljuk a
történeteket, ezzel az elvont
ismereteket is biztos alapra
helyezhetjük! Sok igét kell
tanulnunk, mert később
egyre kevesebb memoritert
képes korosztály szerint
bárki is befogadni! Egy élet
re tanítsuk meg a fontosabb
igehelyeket, hogy eszükbe
juthasson a mindennapokban is.
Világ és életértelmezésüket
segítjük, formáljuk ezekben az
években. Értékrendszerük még
korosztályfüggő, ezért sosem
direkt szembenállva kell valamit
megfogalmaznunk, hanem
sokkal inkább felkínálva a
jobbat a többet a mélyebbet,
értékesebbet.

Cél
Isten megengedő munkája,
mellyel a fogság nem csupán
ítéletté vált, hanem
kegyelemmé is, hiszen
megírattak az ÓSZ könyvei!
Az imádságos élet
lehetőségei. Életkérdésekről
való bátorító órák,
elsősorban olyan
érdeklődés-felkeltés mely az
ember szerepét
hangsúlyozza s mindig
rámutat az Isten által
adott különleges kegyelmi
időkre. Az élet mélységeinek,
magasságainak helyes meg
élésére való vezetés.
Ünnepek megélésére való
segítés, kultuszban való
részesedés átélése, család,
gyülekezet közösségében
valógazdagodás az ÓSZ-i
minták továbbadása.

Óraszám/Téma
52.* IV/1. Hazatérés a fogságból:
Esdrás
53.* IV/2. Nehémiás
54.* IV/3. Eszter
55.* IV/4. Tanítói könyvek:
Imádságok
56.* IV/5. Szenvedések
57.* IV/6. Bölcsesség
58IV/7. Idő
59.IV/8. Szerelem-házasság
60-61. Összefoglalás
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Bibliai textus
Esdrás 6-7
Nehémiás 9
Eszter 4
Zsolt 139
Jób 2
Példab 20
Préd 3
Én Én 8

Minimum követelmény
Az élet értelmének
kérdéseiről,
az élet istentiszteletéről az
istentiszteleti életről szóló
információk tudása.
Bölcsességre vezetés a
különböző élethelyzetekben,
emberi kapcsolatokban, a
közösségben, személyes
magaviseletben.
Isten vezetésének keresése.
Zsoltárok éneklése,
hosszabb igeszakaszok
kívülről is.

Életkori sajátosság
Tudnunk kell, hogy a hittan
mindig széles kontextusban
van, mindig mérik az életkörülményekben való hatását –
imameghallgatásokban,
erkölcsi kérdésekben. Családi
és gyülekezeti
kapcsolatokban, valamint a
korcsoport minden kérdései
között. De elsősorban a mi
életünkkel mérnek. Ha azt
látják, hogy mi sem tudjuk
megvalósítani, amit
hirdetünk, akkor nem fognak
belőle kérni. Ha egy tanár a
szelídség vallását hirdeti,
annak szelídnek is kell
lennie! Aki Isten
igazságosságáról beszél,
annak a jegyeket is
igazságosan kell mérnie.
Lehet szigorú és
következetes, de
semmiképpen sem
kivételező!
Az újrakezdés legyen az ő
számára a Biblia olvasásán
keresztül újjászületés, meg
térés. Ebben az életkorban
már képes erre a döntésre,
segítsük ezt!

Cél
Annak a titoknak a
felfedeztetése, hogyan szól
hozzánk Isten. A Szentlélek
Isten jelenléte, munkája
emberek, népek életében.
Isten ígéreteinek
hangsúlyozása. Isten
cselekvése szava által, ahogyan
nem hagyja annyiban az el
rontott dolgokat, hanem beleszól, bíztat, int, helyre tesz és
növekedni segít.
Misszió, evangélizáció lehetősége, a mai prófétai tiszt
tisztázása, az ószövetség
lezárása, s az újszövetségbe
való átmenetel.
Az egész hittantanítás célja: a
keresztyén ember nevelése.
Ennek eszköze: az
üzenetátadás, példaadás és a
folyamatosa megerősítés.
Mindhármat tartsuk szem előtt
egész esztendőben

Óraszám/Téma
62.* V/1. Próféták Izraelben:
Ésaiás elhívása
63.* V/2. Messiási próféciák
64.V/3. Képes igehirdetések
65.* V/4. Az őrálló tiszte
66.V/5. Prófétai küldetés 1
67.V/6. Prófétai küldetés 2
68. Összefoglalás
69.V/7. Szentlélek üzenete
70.V/8. Misszió
71.V/9. Üdvígéretek, apokaliptika
72.V/10. Újjáépítés, Isten ígéretei
73-74. Összefoglalás

Bibliai textus
Ésaiás 6
Ésaiás 53
Jeremiás 1
Ezékiel 3
Dániel 3
Hóseás 2
Jóel 2
Jónás
Mikeás 4
Zakariás
Haggeus 2
Malakiás 3

Minimum követelmény
A prófétaság fogalmának
tisztázása, életük,
prófétálásuk körülményeinek
ismerete. A prófétai szó és a
jóslás közötti különbség
tétel, életszentség, odaszánás,
engedelmesség fogalmainak
tisztázása. Az ellenállhatatlan
elhívás, megszólítás,
feladatadás
lehetőségének komolyan
vétele.
A messiási próféciák. Ismerje
az összefüggéseket az USZ
idejére vonatkozóan, s a
beteljesedett próféciákat is!
Az apokaliptikus próféciák
szimbólumainak ismerete. Az
ÚR napjának eljöveteléről
való reális
tudás és a maradék
fogalmának értése.
A kimaradó prófétákról is
tudjon, nevük, feladatuk
legyen előttük akkor is, ha
még jelentőségüket nem értik.
Az intertestamentális
kor „üres lapjai”-ról tudjanak:
deuterokanoni-kus könyvek.

Tankönyv: Fodorné Ablonczy Margit: Hittan 9. tankönyv - Az Ószövetség. Kiadó: Református Pedagógiai Intézet Budapest, 2010
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10. osztály
Életkori sajátosság
15-16 évesen kezd a diák
„intellektuális” lénnyé válni.
Szeretne mindent az értelmével
felfogni. Ezért nem szabad
elmulasztanunk az Újszövetség tárgyalásánál sem a
történelmi háttér felmutatását.,
nem utolsósorban Jézus
történelmi alakjának
megrajzolását. Jó alkalmat ad erre
az egyes evangéliumi történeteknek és üzeneteknek az
ószövetségi ígéretekhez és
történetekhez való kapcsolása.
Ehhez a legkézenfekvőbbek
mindenekelőtt Máté
evangéliumának ószövetségi
utalásai. Ugyanakkor elengedhetetlen annak tudatosítása,
hogy a Biblia megismerésének
legfőbb célja Isten megismerése,
ezáltal életünk értelmének és
céljának megtalálása, de ehhez
nem elég az értelemmel
megszerezhető ismeret, hanem
szükséges a hit ajándéka, amiért
imádkozhatunk. A hit alázatával
pedig meg kell tanulunk azt is,
hogy gyarló emberi értelmünknek
nem minden kérdésére kapjuk
meg a választ, mert „A titkok
az Úréi”, csupán a kijelentett
dolgok a mieink.

Cél
A tanulók lássák és
ismerjék fel, hogy az Ó-és
Újszövetséget magába
foglaló teljes Szentírás
egységes egészként Isten
írott Igéje.
Lássák és értsék, hogy
Istennek az
Ószövetségben adott
ígéretei Jézus Krisztusban
teljesedtek be: Ő a
törvény betöltője, a
megígért és megérkezett
Messiás, „az Istennek ama
Báránya”, aki magára
vette bűneinket, s egyszeri
tökéletes áldozatával
kiengesztelte értünk az
Istent. Jussanak el arra a
felismerésre, hogy a Biblia
nem egyszerűen
megtanulandó „anyag”,
hanem egyenként
mindannyiunk számára a
legfontosabbat:
a bűnbocsánat és az örök
élet üzenetét hordozza.

Óraszám/Téma
1.I. Az Újszövetség keletkezése
II. Jézus Krisztus evangéliuma
2.* II/1. A szinoptikus
evangélisták és evangéliumok.
Hasonlóságok és különbségek.
3.II/2. Keresztelő János és Jézus
születésének előzményei. Angyal
jelenti Keresztelő János és Jézus
születését. Mária és Zakariás
éneke
4.* II/3. A karácsonyi történetek
összehasonlítása
5.II/4. Menekülés Egyiptomba;
Heródes gyermekgyilkossága;
Visszatérés Názáretbe
6.* II/5. Keresztelő János. Jézus
megkeresztelkedése és
megkísértése
7. Összefoglalás
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Bibliai textus
Zsid 1, 1-4
Mt 1, 22-23
Mt 2, 23
Mk 1, 1-8 Lk 1, 1-4 Lk
1, 5-45 Lk 1, 46-80 Lk
2, 1-20 Mt 1, 18–2,12
Mt 2, 13-23
Mt 3, 1–4, 11

Minimum követelmény
A legfontosabb tudnivalók az
evangéliumok szerzőiről, a
forrásokról, ezek egymáshoz
való viszonyáról. A történetek
ismeretén túl azok
legfontosabb
mondanivalójának
ismerete: Jézus minden rendű
és rangú emberért jött. Az ó-és
az újszövetség találkozásának,
valamint azok minőségi
különbségének tudatosítása.

Életkori sajátosság
Ebben a korban kezdenek
leomlani az eddig szilárdan
álló „tekintélyek”, de nem
könnyű megtalálni helyettük
a biztos kapaszkodót. Az
identitáskeresés természetes
folyamata ez. Nagy lehetőség és
felmérhetetlenül fontos segítség,
ha a hittanóra – az iskola egyéb
lelki alkalmaival együtt – fel tudja
mutatni a legfőbb „Tekintélyt”,
Aki nemcsak a világ Teremtője és
fenntartója, hanem az emberré
lett Jézus Krisztus által
egyszersmind menyei Atyánk.
Ehhez azonban nem elég az
ismeretnyújtás, hanem
szükségesek a közbülső
„tekintélyek” (hívő szülők,
lelkész, vallástanár és más
tanárok, felnőttek), akik hiteles
keresztyén személyiségek, s
útjelző táblákként túlmutatnak
önmagukon Arra, „Aki volt, Aki
van, és Aki eljövendő”.

Cél
Jézus tanítói
munkásságában
Főprófétánk felismerése.
Az evangéliumok
tanulmányozása során
jussanak el oda, hogy
sajátjukká legyen Péternek
Jézusra vonatkozó
vallomása: „Te vagy a
Krisztus, az élő Isten
Fia”.
A helyes keresztyén életre,
kegyességre való vezetés,
segítés.
Váljék naponkénti lelki
táplálékukká Isten Igéje.
Jézus földi életét az
evangéliumok
alapján végig követve
tanulják meg, hogy Isten
minden ajándékáért
naponta hálát tudjanak
adni, egyszersmind tudják
minden gondjukat Isten
kezébe letenni.

Óraszám/Téma
8. II/6. Jézus tanítói munkássága.
A tanítványok elhívása és
kiküldése
9.II/7. Jézust megvetik
Názáretben
10.* II/8. A Hegyi Beszéd;
Boldogmondások
11.* II/9. Jézus a törvényt
magyarázza: „Én pedig azt
mondom néktek”
12.* II/10. Adakozás, imádság,
böjtölés
13.* II/11. Az
aggodalmaskodásról
14. Összefoglalás
15.* II/12. Jézus példázatai a
mennyek országáról
16.* II/13. Példázatok az
„elveszettekről”
17.* II/14. Az irgalmas
samaritánus példázata
18.II/15. Keresztelő János
kérdései Jézushoz, halála
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Bibliai textus
Mt 4, 18-22
Mt 9, 9-13
Mt 9, 35–10, 42
Lk 4, 14-30
Mt 5, 1-16
Mt 5, 17-48
Mt 6, 1-18
Mt 7, 12
Mt 6, 19-34
Mt 13, 1-52
Lk 15
Lk 10, 25-37
Mt 11, 1-19
Mt 14, 1-12

Minimum követelmény
A boldogmondások könyv
nélküli ismerete, rövid
értelmezése. Az
„én pedig azt mondom
néktek…” helyes értelmezése.
A keresztyén
kegyesség krisztusi
értelmezésének ismerete. Jézus
aggodalmaskodásról szóló
beszédének tartalmi ismerete.
A példázatok tartalmi ismerete.
Tudják elmondani az irgalmas
samaritánus példázatát,
megfogalmazni a felebarát
fogalmának krisztusi
értelmezését.

Életkori sajátosság
Tanítás közben is bátran
tehetünk bizonyságot arról,
hogy az elesettek, a megvetettek,
a magukra maradottak igazi és
legbiztosabb támasza az értünk
földre jött, meghalt és
feltámadott Isten Fia. Az
evangéliumi történetek ezt
lépten-nyomon alátámasztják.
A korosztálybeli fiatalok –
különösen a fiúk – fantáziáját
olykor erősen foglalkozatják a
parapszichológia jelenségei, az
okkult dolgok.
Jézus csodatételei alapján
fontos rámutatnunk arra,
hogy a bizonytalan – sőt sötét –
hátterű és veszélyes
foglalatosságok helyett az
egyetlen helyes út, ha Jézushoz
fordulunk gyötrő kérdéseinkkel.

Cél
Váljék világossá
számukra, hogy Jézus
tanítványaihoz hasonlóan
valamennyiünk élete
egyedül Krisztusban nyeri
el igazi értelmét és célját.
Tanulják meg, hogy Jézus
a leghőségesebb „barát”,
aki előtt bátran kitárhatják
szívüket, s aki biztosan
tud segíteni a bajban.
Higgyenek abban, hogy
Jézusnak hatalma van ma
is természet és a démoni
erők fölött, sőt a halál
fölött is.

Óraszám/Téma
19.* II/16. Jézus gyógyítási
csodái:
a) A beteg kéri a gyógyítást
(Bartimeus)
b) A beteget Jézushoz viszik
20.* II/17. Jézus gyógyítási
csodái:
c) Jézus megy a beteghez
d) A pogányok hite –
Jézus távolról gyógyít
21.II/18. „A túlsó parton”. Jézus
hatalma a tisztátalan lelkek fölött
22. Összefoglalás
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Bibliai textus
Mk 10, 46-52
Lk 5, 17-26
Jn 5, 1-16
Lk 7, 1-10
Mt 15, 21-28
Mk 5, 1-20

Minimum követelmény
A gyógyítási történetek tárgyi
ismeretén túl tanulják meg,
hogy
Jézus gyógyítási csodái: jelek.
A tisztátalan – démoni – lelkek
a szellemi világ valóságához
tartoznak, amivel ma is
számolni kell, de Jézusnak ezek
fölött is
hatalma van.

Életkori sajátosság
A meg nem vallottan is
jelentkező kísértések és kudarcok
sok önmarcangolást, bűntudatot
gerjesztenek a tizenéves fiatalban.
Az érthetetlen viselkedés, lázadás,
vagy olykor szinte a depresszióig
menő lehangoltság mögött
sokszor ezek húzódnak meg. Az
elveszettek megtérése,
„megtalálása” fölötti mennyei
öröm indirekt módon is
vigasztalás és segítség lehet az
ilyen állapotú fiatalnak. Nemcsak
fiataloknál, de még felnőtteknél is
a hívő élet – a frissen megtértek –
„gyermekbetegségei” közé
tartozik, hogy hajlamosak azt
hinni: „megtértem, most már
minden rendben van”, sőt ki nem
mondottan is bennük van az
igyekezet: „én majd
megmutatom”. S azután
törvényszerűen jönnek a
bukások, kudarcok. Ilyenkor nagy
bátorítás az önmagával és
bűneivel vívódó fiatalnak, ha
komolyan szemléli Jézus
tanítványainak megmegnyilatkozó hitetlenségét,
erőtlenségét, kudarcait, s ezek
után látja, hogy mit jelentett
számukra a Szentlélekkel való
beteljesedés, a mennyei erővel
való „felruháztatás”.

Cél
A tanulók jussanak el a
Lélek szerinti látásmódra,
gondolkodásra, hogy
alkalmasak legyenek a
lelki dolgok lelki módon
való megítélésére és
elfogadására, az újjászületés fontosságának
felismerésére. Jézusnak,
mint az ÉLET forrásának
megismertetése.
Vágyakozás ébresztése
Isten igazi világossága
után. Tanulóinkban
ébredjen vágyakozás,
hogy a Jó Pásztor hangját
ismerő, neki engedelmes
követői legyenek. A
bevonulás tényében
ismerjék fel Jézus királyi
tisztének felvillanását.
Jézus szenvedésének és
halálának története
mélyítse el bennük, hogy
mennyire komoly dolog a
bőn, s hogy Isten milyen
nagy áldozatot vállalt
értünk e legnagyobb
problémánk megoldására.
Jézus feltámadása kapcsán
töltse be szívüket az élet
győzelmének boldogító
öröme, s a Krisztusban
elhunytak dicsőséges
feltámadásának
reménysége.

Óraszám/Téma
23.* II/19. János evangéliuma. A
testté lett Ige. Az Isten Báránya
24.* II/20. „Újonnan kell
születnetek” - Jézus beszélgetése
Nikodémussal
25.II/21. A megtalált Messiás. Az
élővíz
26.* II/22. A kenyerek csodája és
az ÉLET kenyere
27.II/23. A Világ Világossága
megnyitja a vakok szemeit
28.II/24. Jézus a jó pásztor. Jézus
az ajtó
29.* II/25. Jézus a feltámadás és
az élet. Lázár feltámasztása
30. Összefoglalás
31. II/26. Jézus megkenetése,
bevonulása Jeruzsálembe, a
lábmosás
32.II/27. Jézus búcsúbeszédei
33.II/28. Jézus főpapi imádsága
34.* II/29. Jézus elfogatása,
kettős pere, elítéltetése,
kereszthalála
35.* II/30. Jézus feltámadása, a
feltámadási történetek
összehasonlítása
36.II/31. A Feltámadott
megjelenése a Tibériás-tengernél
37. Összefoglalás
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Bibliai textus
Jn 1, 1-34
Jn 3, 1-21
Jn 4, 1-42 Jn 7, 37-39
Jn 6 Jn 8, 12 Jn 9 Jn 10,
1-30 Jn 11
Jn 12-13 Jn 14-16
Jn 17
Jn 18-19
Mt 28, 1-15
Lk 24, 1-12
Jn 20, 1-18
Jn 21

Minimum követelmény
A testetöltés teológiai
perspektívájának ismerete. Az
ószövetségi áldozat és Jézus
áldozatának összefüggése. A Jn
3, 1-21 történetének alapos
ismerete, az újjászületés égető
szükségének megsejtetése.
Jézusnak gondja van testi
szükségeinkre is, de az
„élőkenyér” Ő maga. Az „Én
vagyok…” jézusi kinyilatkoztatások ismerete, helyes
értelmezése. A Jn 11, 25-26
igéje könyv nélkül, a történet
tartalmának ismerete. Jézus
szenvedéstörténetének és
halálának tartalmi ismerete, a
megváltás csodálatos művének
megsejtetése.
Ismerjék fel, hogy a feltámadás
történeteiben Jézus erre
vonatkozó szavai teljesedtek
be, s az ÉLET győzött a halál
fölött.

Életkori sajátosság
A kudarcokkal vívódó
tizenveseinknek a Szentlélek által
erőt nyert tanítványok példája is
nagy erőforrás lehet. Saulus „Pálfordulásának” szemléletes és
hatalmas példája az egyébként
„jól nevelt” maguk módján
„vallásos önigazaknak” jelenthet
nagy segítséget.
Ez a kor – paradox módon a
korábban elismert tekintélyek
dacosan lázadó és tudatos
lerombolása közben – az igazi
példaképek, sőt ideálok
keresésének kora is. Nagyon sok
múlhat azon e tekintetben, hogy
a hittanoktatás, az iskola lelki
nevelése révén a tanuló az
Újszövetség nagy alakjaiban,
esetleg a ma hozzá közel élő
hiteles keresztyén személyiségekben fel tudja-e ismerni azokat a
példaképeket –de legalább egyet
–, akit ha nem is azonnal, de
talán évek múlva őszintén
követésre méltónak ítélhet.

Cél
Tanulóink tanulják meg és
ismerjék fel, hogy Isten
gyermekeivé, krisztusi
személyiségekké, csak a
megtérés és újjászületés
által lehetnek, amit Isten
Szentlelke visz véghez
bennünk. Továbbá, hogy
a Szentlélek vezetésére
épp úgy szükségünk van,
mint az Igével való
naponkénti
tápláltatásunkra.
Az apostolok és az első
keresztyének példáján is
ismerjék meg azt a tényt,
hogy Isten választottai
kisebbségben vannak
ezen a világon, olykor
üldözések között, s
tudatosan vállalniuk kell a
„másság” állapotát, ami
azonban Jézus szerint is
kiváltságos ajándék.
Pál apostol példáját látva
jussanak el tanulóink arra
a felismerésre, hogy Isten
kegyelme és hatalma még
az ellenségből is alkalmas
és engedelmes eszközt és
szolgát
formálhat.

Óraszám/Téma
III. Az Apostolok Cselekedetei
38.III/1. Bevezetés. Jézus mennybemenetele
39.* III/2. Pünkösd eseményei és
következményei. A keresztyén
egyház születése
40.III/3. A sánta meggyógyítása,
Péter és János fogsága és
szabadulása
41.III/4. A hét diakónus, István
vértanúsága
42.* III/5. Az evangélium a
pogányoknak is adatik
44.* III/6. Saulus megtérése.
45.* III/7. Pál első missziói útja.
Az apostoli gyűlés Jeruzsálemben
46.* III/8. Pál második missziói
útja. Átkelése és missziója Európában
47.* III/9. Pál harmadik missziói
útja, munkássága Efézusban
48.III/10. Pál fogsága, útja
Rómába
49. Összefoglalás
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Bibliai textus
ApCsel 1, 1-14
ApCsel 2-4
ApCsel 3-4
ApCsel 6-7
ApCsel 8, 26-40
ApCsel 10,1–11,18
ApCsel 8, 1-3
ApCsel 9, 1-30
ApCsel 13,1–15,35
ApCsel 15, 36–18, 22
ApCsel 18, 23–21, 6
ApCsel 21, 7–28, 31

Minimum követelmény
A pünkösdi történet alapos
ismerete, a keresztyén egyház
keletkezéséről való
fogalomalkotás.
Az ApCsel 8, 26-40 és az
ApCsel
10, 1–11, 18 történetek tartalmi
ismerete, annak tudatosításával,
hogy Isten az ószövetségi
ígéretek szerint kinyitotta a
kapukat a pogányok felé is,
szövetségét rájuk is
kiterjesztette.
Pál életének és megtérése
történetének ismerete.
A missziói utak vázlatos
ismerete, a kiemelkedő
események (Ciprus, Antiochia,
apostoli zsinat, Filippi /Európa!/, Athén,
Korinthus, Efézus) alaposabb
ismeretével.

Életkori sajátosság
Korunk – talán minden eddigi
mértéket meghaladó – vallási
szinkretizmusa komoly
mértékben veszélyezteti
fiataljainkat. A tetszetős külső és
hangulati tényezők erős
vonzásának csak kellő
hitvallásos megalapozással
tudnak ellenállni. Az Újszövetség
tanítása közben erről nem szabad
megfeledkeznünk. Urunk Jézus
Krisztus személyén és az
evangéliumok üdeségén túl az
apostolok határozott
bizonyságtételei és a
tévtanításokat elítélő nyilatkozatai
(mind az ApCsel-ben, mind a
levelekben) nagy segítséget
nyújtanak ehhez tanárnak és
diáknak egyaránt.
Sok fiatal szenved a családi
és más közösségi élet biblikusan
keresztyén normáinak
– napjainkban divatos, de
vészes – elutasítása miatt.
Annyival inkább fontos
ezeknek az Újszövetség
segítségével való felmutatása,
tanulóinkkal való felfedeztetése
és megbecsültetése.

Cél
Támadjon bennük őszinte
vágyakozás arra, hogy
őszintén keressék Isten
akaratát és eligazítását,
Tőle kérjék a vezetést
életük döntő kérdéseiben.
Alakuljon ki bennük a
misszió lelkülete és
készsége. Bár a hitvallási –
dogmatikai – kérdésekkel
tanterv szerint csak két év
múlva foglalkoznak,
alakuljon ki az
érzékenységük az igaz és
hamis tanítások közötti
különbségtételre. Isten
Igéje vértezze fel őket
mindenféle tévelygéssel és
csábítással szembeni
ellenállásra.

Óraszám/Téma
IV. Pál apostol levelei
50* IV/1. A Római levél. A
törvény elégtelensége. A
kegyelemből hit által való
megigazulás
51.IV/2. Akik Krisztusban
vannak, Lélek szerint járnak. Isten
fiainak reménysége
52.IV/3. Isten szabad kegyelme
Isten nem vetette el Izráelt
53.* IV/4. Az okos istentisztelet
és a szeretet törvénye
54.* IV/5. A Korinthusiakhoz írt
első levél. A kereszt igéje Isten
hatalma.
55.* IV/6. A kegyelmi ajándékok
és a szeretet himnusza
56.IV/7. Krisztus feltámadásának
haszna
57. Összefoglalás
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Bibliai textus
Rm 1-3 (+ 4-7)
Rm 8
Rm 9
Rm 12-16
1Kor 1
1Kor 12-14
1Kor 15

Minimum követelmény
A római gyülekezetre és a levél
keletkezésére vonatkozó
legfontosabb tudnivalók. A
megigazulás lehetőségének
biblikus ismerete, a törvény és
evangélium viszonya.
A hitből és hálaadásból fakadó
„okos” istentisztelet, valamint
az
élet – szeretet által munkált –
istentisztelete lehetőségének
megismerése.
A legfontosabb tudnivalók a
korinthusi levelekről. A
„keresztről való beszéd”
fontosságának és
hatalmának felismerése.
A „Krisztus-test” képének
megismerése, a kegyelmi
ajándékok
sokfélesége és fontossága. A
szeretet, mint a legnagyobb
kegyel
mi ajándék.

Életkori sajátosság

Cél

Óraszám/Téma
58.IV/8. A Korinthusiakhoz írt
második levél
59.IV/9. A Galáciabeliekhez írt
levél. A törvény és a hit viszonya
60.IV/10. Az Efézusi levél. A két
nemzetség (zsidók és pogányok)
egybeszerkesztése Krisztus által
61.* IV/11. Filippi levél. „Nekem
az élet Krisztus”; „Örüljetek az
Úrban mindenkor!”
62.IV/12. A Kolosséi levél.
Krisztus megszabadított a
sötétség hatalmából. – A Benne
elrejtett élet.
63.* IV/13. Az első és második
Thesszalonikai levél. A
megszentelt munkás élet. Krisztus
eljövetelének várása
64.IV/14. A Timótheushoz írt
1-2. levél; A Tituszhoz írt levél.
Isten szolgáinak tiszte és jutalma
65.IV/15. A Filemonhoz írt levél
66. Összefoglalás

168

Bibliai textus
2Kor 3-5
Gal 3, 1–4, 7
Ef 2
Ef 3, 14-21
Fil 1, 12–2, 18
Fil 4
Kol 1, 9-23
Kol 2, 1-15
Kol 3
1Thessz 4-5
2Thessz 3
1Tim 6
2Tim 4, 1-8
Tit 2, 11-15
Filem 1-25

Minimum követelmény
Pál és a Filippi-beli gyülekezet
bensőséges kapcsolata. Hogyan
lesz a megbilincselt és halálra
készülő Pálból az öröm
apostola?
A Fil 2, 5-11 Krisztushimnusza könyv nélkül.
A megszentelt munkás élet.
Krisztus eljövetelének munkás
keresztyén élettel való várása.

Életkori sajátosság
A halál és örök élet kérdéseivel, a
„világvége” problémájával is
akarva, nem akarva találkozik a
fiatal naponta. Itt is rendkívül
fontosak egyrészt Jézus világos
tanításai, másrészt az apostoli
levelek józan eligazítása. S nem
utolsósorban a Jelenések
könyvének a „mennyei
Jeruzsálembe” és a mennyei
istentiszteletbe bepillantást nyújtó
látomásai és üzenetei.

Cél
Isten Igéjének
világossága, Lelkének
ereje és a körülvevő
közösség hite juttassa el
tanulóinkat az
üdvbizonyosságra, hogy
reménységgel és boldog
várakozással, ugyanakkor
örömteli munkavégzéssel
tekintsenek Urunk Jézus
Krisztus visszajövetelére
épp úgy mint a nem
ismert időpontban való
elköltözésre.

Óraszám/Téma
V. Az egyetemes levelek
67.* V/1. A Zsidókhoz írt levél.
Krisztus nagyobb, mint az
angyalok, Mózes, vagy a főpapok
68.V/2. A hit példaképei. A hit
szerzője és beteljesítője
69.V/3. Jakab levele
70.V/4. Péter első levele. A hívők
reménysége és szentsége. A lelki
ház
71.V/5. Péter második levele. Az
elhívatás megerősítése, az apostoli
bizonyságtétel bizonyossága
72.* V/6. János három levele és
Júdás levele. Az Isten szeretet. A
hit győzelme.
73.* V/7. A Jelenések könyve.
Levél a hét kisázsiai
gyülekezethez.
74.V/8. Új ég, új föld, új
Jeruzsálem

Bibliai textus
Zsid 1., 3., 7. és 9.
fejezetei Zsid 11, 1–12,
17 Jak 1, 3, 1-12 1Pt 12
2Pt 1
1Jn 4, 7-21 1Jn 5, 1-5
Jel 1-3. fejezetei
Jel 21. és 22. fejezetei

Tankönyv: Dani László: Hittan 10. tankönyv - Az Újszövetség. Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2002
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Minimum követelmény
Krisztus nagyobb, mint az
angyalok, Mózes vagy a
főpapok. Az Isten szeretet. A
hit győzelme. A megdicsőült
Krisztus számon tartja,
pásztorolja földön élő
Anyaszentegyházát. Új ég, új
föld, új Jeruzsálem bibliai
fogalmának megismerése és
értelmezése.

11. osztály
Cél: A tanuló összefüggéseiben lássa az egyház történetének folyamatát, jellemző vonásait, az egyház és állam viszonyának változásait, ezek okait és jelentőségét.
Ismerje fel a történelmi események és folyamatok mögött a történelem Urát.
Életkori sajátosság
A 16-17 éves növendék már
magasabb szinten képes az
analízisre: rá tud mutatni a
történelmi források
következetlenségeire
elfogultságaira. Képes egyedül
kiválasztani az elemzési
szempontokat, képes a
hasonlóságok és különbözőségek felismerésén túl az érvelés
következetlenségeire is
rámutatni,
sőt önállóan tud hipotéziseket
felállítani.
A szintetizáló képesség is
kialakul: a tananyag összefogására rendszerező elvet
használ, a különböző jellegű
és más-más évfolyamon
megtanult ismereteket képes
szelektálni és összekapcsolni,
képes a meglévő ismereteibe új
elemeket is bekapcsolni.
Önálló ítéletalkotásra és
értékelésre is képes:
következtetéseit bizonyítja, s
érvekkel utasít el hipotéziseket.
Különbséget tud tenni
korabeli és mai értékelések
között.

Cél
A keresztyénség
kialakulásának,
üldözöttségétől
államvallássá válásának útját
és történelmi hátterét a
maga
összefüggésrendszerében
bemutatni. Ismertetni a kor
dogmatikai hátterét, vagyis
hogy hogyan tisztázták az
első egyetemes zsinatok
Jézus kettős természetéről
szóló álláspontokat.

Óraszám/Téma
I. Az ókeresztyén egyház
1.* I/1. Zsidó keresztyének –
pogány keresztyének.
„A vértanúk vére magvetés”
2.* II/2. Az üldözöttségtől a
kötelezőségig
3. II/3. A keresztyén tan fejlődése
az ókorban. Az óegyház
teológusai és az ókeresztyén
irodalom
4. Összefoglalás

Bibliai textus
ApCsel 2, 42-47
ApCsel 10, 34-35
ApCsel 13, 46-49
Zsid 11, 33-38
Fil 1, 29
1Pét 2, 1-12
2Pét 2, 9

Minimum követelmény
A tanuló értse a keresztyénség
ki
alakulásának társadalmi
hátterét, a
zsidóságtól való elkülönülés és
az
üldözések okait, a
keresztyénség
tanításának (majd
tanrendszerének)
kialakulása szükségszerű voltát
és motivációit.
A tanuló ismerje a következő
évszámokat: 313, 325, 381, 431
és
451. Tudja az évszámokhoz
köthető történéseket és értse
jelentőségüket.
Ismerje a tanuló a következő
neveket: Constantinus,
Theodosius, Arius.
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Életkori sajátosság
Kommunikációs készsége
fejlett: tud szemléletesen
előadni, önállóan
szerkesztett, új
következtetéseket is
tartalmazó szöveget ír, képi
illusztrációkkal, ábrákkal,
táblázatokkal,
diagrammokkal is alátámasztja mondanivalóját. A
szavakat megfelelő jelentéstartalommal használja, s képes a történelmi fogalomrendszer alkalmazására.
Megtalálja a bemutatás
megfelelő formáit.
Transzformációs
képességét mutatja, hogy
képet, tárgyat, térképet,
diagrammot le tud írni, be
tud mutatni szavakkal.
Önálló ismeretszerzési
képességei birtokában van:
képes az önálló
anyaggyűjtésre a
kézikönyvek a tárgymutatók
használatára, s fel tudja
dolgozni önállóan a
szakirodalmat
Képes a történelmi
beleélésre, ugyanis a
történelmi jelenségeket az
adott kornak megfelelően is
meg tudja ítélni.

Cél
Bemutatni a római és a bizánci
egyház felépítése, működése
illetve térítő tevékenysége közötti különbségeket, valamint a
Nyugat-római Birodalom
helyén létrejövő barbár
királyságokban a pogányság és
keresztyénség együttélésének
történelmi hátterét. Ismertetni
a keresztyén szerzetesség
lényegét, a keleti és nyugati
szerzetesi
regulák alapvető jellegzetességeit, valamint a legjelentősebb
rendeket és alapítóikat. Érzékeltetni a római katolikus
egyház elvilágiasodásának
folyamatát, s bemutatni az
ennek folyományaként
kialakuló kétszáz éves
küzdelem szakaszait.
Ismertetni a legjelentősebb
eretnekmozgalmakat, s
bemutatni azok vezetőit.

Óraszám/Téma
II. A középkori egyház (V
XIII. sz.)
5. * II/1. Nyugat és Kelet
eltérő fejlődése. A keleti
keresztyénség
6. II/2. A nyugati
keresztyénség és a pogányság
együttélése (V-X. sz.)
7. * II/3. Szerzetesrendek
Keleten és Nyugaton. A
cluny-i reformmozgalom és
hatása
8. II/4. Egyház és állam
viszonya. A pápaság és a
császárság invesztitúraharca
9. II/5. Eretnekmozgalmak és
az inkvizíció
10. Összefoglalás

Bibliai textus
Mk 16, 14-18
Jn 17, 15
Fil 2, 12-18
Zsolt 84
Zsolt 145, 1-2
1Tim 3, 1-2
2Pét 2, 18 és 3, 17

Minimum követelmény
A tanuló ismerje a kelet- és
nyugat-európai társadalom és
kultúra jellemvonásait, ezek
hatását a fejlődés irányára és
egyház gondolkodására és életére,
szervezetére; a pápaság
kialakulásának körülményeit, a
„nagy egyház-szakadás”okait és
hatását. Ismerje a szerzetesrendek létrejöttének okait, majd a
renden belüli reformok (pl. a
cluny-i) szükségességét és ezek
hatását; az egyház és az állam
(különösen a pápaság és a
szászárság viszonyának
alakulását, küzdelmeit – pl. az
invesztitúra harcának – okait,
hatását nyugaton és keleten
egyaránt; az eretnek mozgalmak
kialakulásának okait, az inkvizíció mibenlétét. A tanuló ismerje
I. (Nagy) Leó, I. (Nagy) Gergely,
VII. Gergely pápák, Nagy Károly,
IV. Henrik császárok
tevékenységét, Nursiai Benedek,
Odo apátok, Clair-vaux-i Bernát,
Assisi Ferenc, Aquinói Tamás
tevékenységét és jelentőségét; a
keresztes hadjáratokat, azok okait
és hatásait. A tanuló ismerje a
következő évszámokat, s a
hozzájuk köthető eseményeket:
529, 754, 1054, 1075, 1099, 1122,
1215.
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Életkori sajátosság

Cél
Érzékeltetni a pápaság válságának okait, a nyugati egyházszakadás történelmi hátterét.
Bemutatni a devotio moderna (új
kegyesség) mozgalmát és az
előreformációs törekvéseket.
Ismertetni a korszak
művelődéstörténeti folyamatait.

Óraszám/Téma
III. Reformtörekvések és a pápaság válsága a XIV-XV.
században
11. III/1. A pápaság válsága. A
nagy nyugati egyházszakadás. A
humanizmus és a reneszánsz
12.* III/2. Előreformációs
törekvések: Wyclif és Husz
13. Összefoglalás

Bibliai textus
Mt 22, 29 Mk 12, 24
1Kor 11, 19 Jer 9,
23-24 Jn 13, 15

Minimum követelmény
A tanuló lássa világosan,
értse a folyamatot és az
összefüggéseket: az egyház
elintézményesülése és lelki
megüresedés, valamint a
mélyebb kegyesség, tartalom
utáni vágy között, az
intézményi rendszer megújításának szükségességét, a
„reformzsinatok” megoldási
kísérleteit. Ismerje Kempis
Tamás és a „közös élet
testvérei” mozgalom tanítását, jelentőségét, Wyclif és
Husz tanítását, hatását
korukban és később a
reformációra, a reneszánsz
és humanizmus jelentőségét
és hatását a XV-XVI.
századi gondolkodásra és a
reformációra. A tanuló
ismerje a következő évszámokat, s a hozzájuk
köthető történelmi
eseményeket: 1309-77, 13781414, 1409, 1414-18, 1415,
1431, 1439, 1447-1521.
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Életkori sajátosság

Cél
Bemutatni az ősmagyarok világképét, s a táltos-hitet, valamint a keresztyén térítés nyomait a Kárpát-medencében.
Ismertetni, hogy a magyarság
hogyan ismerkedett meg a monoteizmussal, s ezen belül a
keresztyénséggel. Bemutatni a
keresztyénség felvételének s az
egyházszervezésnek a legfontosabb állomásait, a törvényalkotó munkát, a hittérítők szerepét, a magyar egyházi hierarchiát, az Árpád-kor nevezetes
szerzetesrendjeit. Érzékeltetni a
hitélet elmélyülésének jeleit az
1526 előtti Magyarországon.

Óraszám/Téma
IV. A reformáció előtti Magyarország egyháztörténete (XXV. sz.)
14.* IV/1. A magyarság és a
monoteizmus. A magyar egyházszervezet kiépítése Géza és I.
István korában
15.IV/2. A magyar
keresztyénség válságai és
megerősödése a XI-XIII.
században. A magyar keresztyén
műveltség
16.IV/3. A pápaság válságának
magyarországi hatása. a XIVXV. században. A magyarországi
humanizmus és reneszánsz
17. Összfoglalás

Bibliai textus
Jn 17, 26 Róma 1,
18-23 Jn 17, 19-21
ApCsel 16, 5

Minimum követelmény
A tanuló ismerje a magyarság
honfoglalás előtti vallásának
főbb vonásait, a monoteista
vallásokkal való találkozásának,
kapcsolatának egyes
mozzanatait, a honfoglalás után
a keresztyénség felvételének és
a keresztyén egyház megszervezésének főbb fázisait és
eseményeit; értse a
keresztyénségnek a magyar
művelődésben való szerepét és
jelentőségét. A tanulók
ismerjék a következő
évszámokat, s a hozzájuk
kapcsolódó eseményeket: 972,
997, 1000, 1055, 1417. Ismerje
a tanuló a következő neveket:
Brunó, Gellért, Adalbert.
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Életkori sajátosság

Cél
Bemutatni a reformáció
előzményeit, okait, a német birodalmi, a német-svájci és a
francia-svájci reformáció kimagasló alakjait, tanításuk lényegét. Felhívni a figyelmet az
irányzatok egymás közötti, valamint a protestantizmus és a
római katolicizmus közötti
hitelvi azonosságokra és különbségekre, ezzel elmélyíteni a
református növendékek identitástudatát. Ismertetni a reformáció mellékirányzatai kialakulásának történetét, tanításaik lényegét.

Óraszám/Téma
V. A reformáció Európában a
XVI. században
18.* V/1. A lutheri reformáció
19.* V/2. Ulrich Zwingli és a
német-svájci reformáció
20..* V/3. Kálvin János és a
genfi reformáció
21.V/4. A reformátori teológia
főbb vonásai
22.V/5. A reformáció
mellékirányai. Az
ellenreformáció megindulása
23. Összefoglalás

Bibliai textus
Róm 1, 17 Ef 2, 810 Róm 5, 1-8 Róm
3, 23-24 Ez 39, 2529 ApCsel 20, 28 Jn
3, 35-36 Jn 3, 16 Ef
4, 14-16

Minimum követelmény
A tanuló értse a reformáció
szükségszerű voltát, lássa
világosan a reformáció
folyamatát; ismerje az egyes
főbb reformátorok életét és
tanítását, a reformáció
terjedésének területeit, okait.
Ismerje a reformáció
„mellékirányait”, azoknak a
fővonaltól való lényegesebb
eltérését. Ismerje a tanuló a
következő évszámokat és a
hozzájuk köthető eseményeket:
1517. október 31., 1521, 1529,
1530, 1531, 1534, 1536, 1549,
1555, 1559, 1545-63 1566.
Ismerje a tanuló a következő
neveket: Luther, Melanchton,
Bölcs Frigyes, Zwingli,
Bullinger, Kálvin, Farel, Beze,
Erasmus, Serveto, Münzer,
Mennon, Carafa, Loyola.
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Cél
Bemutatni a reformáció magyarországi megjelenésének és
elterjedésének okait, s folyamatát,
a magyarországi társadalmi
rétegek és nemzetiségek
fogékonyságát a protestantizmus
átvételére, a hazai reformáció
nagy alakjainak életművét.
Ismertetni az országgyűlések
vallásügyi döntéseit, valamint a
legfontosabb magyarországi
hitvallásokat. Bemutatni a
magyarországi protestáns
egyházak kialakulásának körülményeit, szervezeti sajátosságaik és hitvallásaik azonosságait
illetve különbözőségeit.

Óraszám/Téma
VI. A reformáció Magyarországon
24..* VI/1. A reformáció
tanainak elterjedése
Magyarországon 1541-ig
25.* VI/2. Kiemelkedő
magyarországi reformátorok
26.* VI/3. A protestáns
felekezetek szétválása
Magyarországon
27.* VI/4. A protestáns
egyházak szervezeti kialakulása
és belső élete
28.VI/5. Magyarországi
hitvallások, zsinatok, kánonok,
teológiák. A reformáció és a
művelődés összekapcsolódása
29. Összefoglalás

Bibliai textus
Zsolt 107 Zsolt 130
5Móz 10, 20-21
Zsolt 40, 1-13 Zsolt
27, 1-5 Jn 6, 51 Péld
4, 5-13 Zsolt 119, 34

Minimum követelmény
A tanuló ismerje és tudja
elhelyezni (belehelyezni) a XVXVI. századi magyarországi
társadalmi, politikai viszonyokba
az egyház helyzetét; ismerje a
reformáció tanai terjedését a
mohácsi csatavesztés előtti
időben, ennek gátló
körülményeit; a mohácsi
katasztrófa hatását a reformáció
terjedésére és meg-gyökerezésére.
Ismerje a magyarországi
reformáció terjesztői és pártfogói
közül a kiemelkedőbbeket; a
helvét (svájci, „kálvini” vagy
„református”) tanok megjelenését
és gyors elterjedésének okait,
hatását a magyar társadalomra és
egyházra; értse a reformáció
hatását és jelentőségét a magyar
művelődésben. A tanuló legyen
tisztában a következő
évszámokkal és a hozzájuk
köthető eseményekkel: 1525,
1526, 1541, 1562, 1567, 1568,
1590. Ismerje a tanuló a
következő neveket: Cordatus,
Honterus, Dévai (Bíró) Mátyás,
Sztárai Mihály, Szegedi Kis
István, Kálmán-csehi Sánta
Márton, Huszár Gál, Méliusz (Juhász) Péter, Dávid Ferenc, Károli
Gáspár, Szenci Molnár Albert.
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Cél
Bemutatni a pápaság és a politika
viszonyát és a római katolikus
megújulási kísérleteket az
ellenreformáció korában.
Érzékeltetni a protestantizmus és
az ellenreformáció eltérő jellegű
küzdelmét a XVII. századi Európa
különböző régióiban. Bemutatni,
hogy a XVI. századi
Magyarországon miért nézte a
katolikus egyház sokáig bénultan a
reformáció terjedését. Ismertetni a
XVII. századi ellenreformáció
szakaszait, s érzékeltetni Bocskai
István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi
György, valamint II. Rákóczi
Ferenc valláspolitikájának érdemeit,
rámutatni a magyarországi és
erdélyi fejlődés
különbözőségére.

Óraszám/Téma
VII. Protestantizmus az ellenreformáció idején
30..VII/1. A tridenti zsinat
utáni katolikus egyház és a keleti
ortodoxia fejlődése a XVII.
században
31..VII/2. Észak-és Nyugat-Európa az ellenreformáció
korában
32.VII/3. Dél-és KözépEurópa a XVII. században
33.* VII/4. A magyarországi
ellenreformáció első szakasza
34.* VII/5. A bécsi békétől a
szatmári békéig – A Habsburg
udvar valláspolitikája (16061711)
35.* VII/6. Az Erdélyi
Fejedelemség valláspolitikája
(1571-1690)
36. Összefoglalás

Bibliai textus
Jer 2, 7-8 Jer 3, 1415 ApCsel 4, 12
1Pét 5, 8-11 Zsolt
44 5Móz 4, 8-10
5Móz 31, 6

Minimum követelmény
A tanuló értse a „katolikus restauráció”
vagy „ellenreformáció” folyamatának,
megindulásának, kibontakozásának és
küzdelmeinek okait az egyes régiókban;
a tridenti zsinat egyes szakaszait és
végső határozatait; a keleti ortodoxia
helyzetét és annak okait, hogy a reformáció miért nem tudott a latin
keresztyénség határain áthatolni és
tovább terjedni. Ismerje a Habsburgház vallás-politikáját, annak főbb
szakaszait, valamint az erdélyi
fejedelmek vallás-és politikai és
művelődés-politikai tevékenységét a
(magyarországi) protestánsok érdekében (is), valamint el tudja helyezni,
össze tudja hasonlítani II. Rákóczi
Ferenc és a Habsburgok
valláspolitikáját. A tanuló ismerje a
következő évszámokat, s a hozzájuk
köthető eseményeket: 1604, 1604-06,
1608, 1617, 1621, 1635, 1645, 1671-81,
1674, 1681, 1691, 1701, 1711. Ismerje a
tanuló a következő neveket: Gusztáv
Adolf, Coligny, Bourbon Henrik,
Orániai Vilmos, Knox, Bocskai István,
Bethlen Gábor, I. Rákóczi György,
Lorántffy Zsuzsanna, Pázmány Péter, I.
Lipót, De Ruyter, Geleji Katona István,
Apáczai Csere János, Kanizsai Pálfi
János.
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Cél
Bemutatni a protestáns ortodoxia
és a pietizmus érdemeit és
árnyoldalait, valamint az
újprotestáns (metodizmus,
baptizmus) mozgalmak
jellemzőit. Érzékeltetni, hogy
mennyiben továbblépés a katolikus barokkhoz képest a katolikus felvilágosodás. Ismertetni
a XVIII-XIX. századi keleti
ortodoxia fejlődését, különös
tekintettel a magyarországi
nemzetiségekre gyakorolt hatását.
Érzékeltetni, hogy miért került
szembe a katolikus egyház a
polgárság törekvéseivel, s hogyan
reagál a XIX. századi
koreszmékre a katolikus egyház.

Óraszám/Téma
VIII. Egyház, társadalom,
művelődés a XVIIIXIX. században
37.* VIII/1. A protestáns
ortodoxia és a pietizmus. A
puritanizmus
38. VIII/2. Újprotestáns
mozgalmak. Az Európán
kívüli protestáns világ a
XVIII. században
39.VIII/3. A római katolikus
egyház és a keleti ortodoxia a
XVIII-XIX. Században
40. Összefoglalás

Bibliai textus
Zsolt 95, 1-7

Minimum követelmény
A tanulónak legyen világos áttekintése
a protestáns teológia fejlődéséről, a
protestáns ortodoxia és az azzal
szemben jelentkező teológiai irány1Kor 1, 12 Ez 18, zatokról, ezek tanításairól és okairól;
21-23 32 ApCsel 2, legyen kitekintése az Európán kívüli
világ vallási helyzetére, ismerje az
38
„újprotestáns” mozgalmakat, valamint a római katolikus (latin) és keleti
ortodox (görög szertartású) egyházak
XVIII-XIX. századi egyházait főbb
vonalakban. Legyen tisztában a
következő évszámokkal s a hozzájuk
köthető eseményekkel: 1618-19, 1773,
1869-70, 1891. Ismerje a tanuló a
következő neveket: Gomarus,
Amesius, Coccejus, Spener, Francke,
Zinzendorf, Wesley, Bunyan.
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Cél
Bemutatni a csendes ellenreformáció és a Habsburg felvilágosult abszolutizmus valláspolitikáját, a protestáns egyházszervezet kiépülését. Érzékeltetni a két Carolina Resolutio
és a Türelmi Rendelet történelmi
jelentőségét a protestánsok
számára. Ismertetni az
országgyűlések vallási témájú
törvénykezését, valamint a világi
elem és a lelkészi elem küzdelmét
a XVIII. századi református
egyház történetében. Bemutatni,
hogy milyen teológiai irányzatok
jellemezték a XVIII. század végi
református egyházat.

Óraszám/Téma
IX. Egyház, társadalom,
művelődés a XVIII. századi
Magyar-országon (1711-1791)
41.* IX/1. A magyar
protestantizmus helyzete III.
Károly és Mária Terézia
uralkodása idején
42.* IX/2. Az egyházi
szervezet változásai. A
protestáns oktatásügy a
XVIII. században
43.* IX/3. II. József
valláspolitikája. A Türelmi
Rendelet és az 1790/91. évi
országgyűlés
44.IX/4. A XVIII. század végi
református egyház élete. A
protestáns teológia
45. Összefoglalás

Bibliai textus
2Kor 8, 1-9 2 Tim
2, 2 és 2, 24 1Pét
1, 7 Ézs 9, 1-3
Zsolt 22, 5-6 1
Tim 4, 13 és 5, 17
Zsid 12, 1-4

Minimum követelmény
A tanuló lássa az – elsősorban
módszerbeli – különbséget I.
Lipót, valamint III. Károly és
Mária Terézia rekatolizáló
valláspolitikájában; értse, hogy
Mária Terézia iskolapolitikája
minden, általános értelemben
vett pozitívuma ellenére is miért
volt hátrányos a protestáns
iskolákra és iskolaügyre; tudja,
honnan merített II. József
„türelmes”, felvilágosultabb
valláspolitikája, ennek mi volt a
célja és tartalma. Ismerje a
Türelmi Rendelet lényegesebb
pontjait; tudja, hogy a XVIII.
század végi magyar református
egyháznak milyen főbb
problémái voltak és hogyan
próbálták ezt megoldani. A
tanuló ismerje és szabadon tudja
elmondani, hogy a következő
évszámokhoz milyen jelentős
egyházpolitikai események
kötődnek: 171415, 1731, 1734,
1737, 1777., 1781, 1791-1792.
Ismerje a tanuló a következő
neveket: Ráday Pál, Bél Mátyás,
Árva Bethlen Kata, Ráday
Gedeon, Sinai Miklós, Szikszai
György, Pálóczi Horváth Ádám,
Maróthy György, Hatvani
István
.
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Cél
Bemutatni a Habsburg
abszolutizmus valláspolitikájának
következményeit a protestáns
egyházak számára. Ismertetni,
hogy milyen érvekre támaszkodik
a római katolikus klérus a
protestantizmus visszaszorítása
terén, s hogyan kerülnek elő a
reformországgyűléseken a vallási
sérelmek, valamint a viták milyen
eredménnyel végződnek.
Érzékeltetni, hogy a protestáns felekezetek a szabadságküzdelmek
során -így 1848/49-ben is -a magyar ügy mellett foglalnak állást.
Bemutatni, hogy Magyarországon
a valláshoz és a nemzetiséghez
tartozás nagyfokú azonosságot
mutat. Érzékeltetni, hogy mivel
magyarázható a protestáns
egységre való törekvés a XIX.
században. Bemutatni, hogy mit
jelentett az elnyomatás és a
kiegyezés a református egyház
számára, s hogy miért van
szükség egységes egyházszervezetre, illetve eddig miért
nem siettethették ennek létrehozását. Ismertetni a XIX. századi ébredés indítékait, s a
belmisszió leglényegesebb
területeit, egyesületeinek,
alakjainak jelentőségét.
Érzékeltetni, hogy hogyan
változik az értelem, érzelem és
akarat hangsúlyozása a XIX.
századi teológiában, mit jelent az

Óraszám/Téma
X. A polgárosodás és a magyarországi egyházak
46.* X/1. A református
egyház a korai polgárosodás
korában (1791-1849)
47.X/2. Felekezetek és
nemzetiségek Magyarországon
48.X/3. Az evangélikus
egyház és a protestáns
ökumené a XIX. században
49.* X/4. A református
egyház az elnyomatás korában.
A pátensküzdelem
50.* X/5. A református
egyház belsőélete a dualizmus
korában. A debreceni zsinat
51.* X/6. A belmisszió
irányzatai és főbb képviselői
52.X/7. Protestáns teológia a
XIX. században. A racionalizmus
53.X/8. Kisegyházak és
szekták Magyarországon
54. Összefoglalás

Bibliai textus
Ézs 58, 6-14 Zsolt
44, 12-15 Zsid 13,
1-3 1Thess 2, 2-4
1Kor 14, 40 Ef 4,
15-16 Jóel 2, 12-13
5Móz 30, 8-10 19
Ézs 38, 17 1Kor
12, 4-7

Minimum követelmény
A tanuló lássa világosan az
alapvető különbséget II. József,
II. Lipót és I. Ferenc, V.
Ferdinánd valláspolitikája
között; milyen teológiai és
forradalmi meggondolások
álltak a reuniós és uniós
törekvések között; ezen törekvések tartalmát, jelentőségét
ismerje. Értse és ismerje a
magyar protestantizmus
viszonyát az 1848-49. évi forradalomhoz és
szabadságharchoz; mit jelentett
a pátensharc és mi volt annak
tágabb jelentősége; milyen teológiai irányzatok határozták
meg a XVIII. század végi és
XIX. századi magyar
protestantizmust; milyen
összefüggésben állnak ezzel a
belmissziós mozgalmak és a
kisegyházak, szekták
megjelenése. A tanuló ismerje a
következő évszámokat és a
hozzájuk kötődő eseményeket:
1792, 1825-27, 1843-44, 1848.
április 11., 1859, 1868, 1881,
1894-95. Ismerje a tanuló a
következő neveket: Guzmics
Izidor, Mária Dorottya,
Schedius Lajos, Török Pál,
Révész Imre, Szabó Aladár,
Kiss Ferenc, Szász Károly,
Baksay Sándor, Gönczy Pál,
Ballagi Mór.
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ún. „történetkritikai szemlélet”
érvényesülése, s milyen irányzatok
állnak szemben a liberális
teológiával. Ismertetni a
legjelentősebb magyarországi
kisegyházak és szekták tanítását és
szervezetét.
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Cél
Bemutatni a trianoni békediktátum következményeit és hatásait a magyarországi református
egyházra, érzékeltetni az
üldözöttek megmentése és a falu
felemelése érdekében megtett
lépéseket, valamint a határon túli
magyar reformátusoknak az
újrakezdés és az újjáépítés
területén végzett áldozatos
munkáját. Ismertetni a határon
túli reformátusság szervezeti
rendjét, legfontosabb missziói
intézményeinek és kiváló
egyházfiainak tevékenységét.
Bemutatni a legjelentősebb
protestáns ifjúsági szervezetek
életét. Ismertetni a II. világháború
után az államhatalom lépéseit az
egyházak befolyás alá vonása
érdekében, különös tekintettel az
ún. „egyezményre”.

Óraszám/Téma
XI. Magyar egyházak és felekezetek a XX. század első
felében (1918-1948)
55.* XI/1. A református
egyház a két világháború
között
56.XI/2. A kisebbségi magyar
református egyházak
57.XI/3. Gyülekezeti élet és
ifjúsági munka a két világháború közötti Magyarországon
58.* XI/4. A református
egyház élete a II. világháború
után. Az állam és az egyház viszonyának „rendezése” 1948ban
59. Összefoglalás

Bibliai textus
Jer 4, 3 Zsolt 137,
1-6 Zsolt 78, 3-8
2Kor 4, 8-9 Gal 6,
1-10

Minimum követelmény
A tanuló világosan lássa és értse,
hogy milyen változásokat
jelentenek a református
egyházra a trianoni békediktátum, a forradalmak és
mily alapvető feladatok,
tevékenység elé állította az
egyházat a talpra állás
szükségessége, követelménye; a
két világháború közötti
társadalmi és politikai
kihívásokra az egyház milyen
válaszokat igyekezett adni; a II.
világháború utáni évek milyen új
helyzet és új feladatok elé
állították az egyházat. A tanuló
ismerje a következő
évszámokat, s a hozzájuk
köthető eseményeket: 1920.
június 4., 1921, 1943, 1945,
1947, 1948. Ismerje a tanuló a
következő neveket: Baltazár
Dezső, Makkai Sándor, Ravasz
László, ifj. Révész Imre, Sulyok
István, Bereczky Albert.
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Cél
Érzékeltetni az államhatalom
lépéseit és eszközeit az egyház
tevékenységének visszaszorítása,
az egyház elsorvasztása
érdekében. Bemutatni az egyházi
vezetés magatartását az
államhatalom lépéseivel
kapcsolatban, valamint a
gyülekezetek és a gyülekezeti
lelkipásztorok magatartását.
Ismertetni az 1956. évi
forradalom és szabadságharc,
valamint a Kádár-diktatúra
hatását egyházunk életére.
Érzékeltetni, hogy az 1970-es
évek végétől milyen irányú
változások történtek az állam
egyházpolitikájában és az egyház
belső életében. Bemutatni, hogy a
határon túli magyar református
egyházakat milyen módszerekkel
gátolták a kommunista rendszerek a bizonyságtévő, nevelő
szolgálatban. Ismertetni a Kárpátmedencén kívüli magyar reformátusság alternatíváit, az
asszimiláció és az integráció
lehetőségét. Bemutatni az
1989/90-es átmenet egyházpolitikai intézkedéseit, a káros
örökség felszámolására tett
egyházi kísérleteket, s azt, hogy
melyek az egyház megújulási
szándékának legszembetűnőbb
jelei az 1990-es években.
Ismertetni a Kormány és a

Óraszám/Téma
XII. Magyar egyházak a XX.
század második felében
60.* XII/1. A magyarországi
protestantizmus a Rákosidiktatúra, valamint az 1956-os
forradalom és szabadságharc
idején
61.XII/2. A Magyarországi
Református Egyház és teológiája 1956-90.
62.XII/3. A kisebbségi
magyar református egyházak
63.XII/4. A Kárpát-medencén
kívül élő magyar reformátusok
64.XII/5. A református
egyház a rendszerváltozás után
65.* XII/6. A Magyarországi
Református Egyház szervezeti
rendje
66.* XII/7. Vallási
kisközösségek, kisegyházak és
szekták Magyarországon
67. Összefoglalás

Bibliai textus
Jel 2, 1-5 Ez 34, 6
2Kor 4, 8-9 2Kor
6, 4-10 Ez 34, 5-6
1Kor 16, 9 1Kor
14, 40 Fil 1, 9-10

Minimum követelmény
A tanuló értse az államhatalom
„fordulat éve” utáni egyházakat
felszámolni akaró politikája
folyamatát, ismerje annak
mozzanatait, az egyház
magatartását a „vezérkar
behódolásától” az „ahogy lehet”
élni akarásig; milyen út és
magatartás vezetett az 1956-os
forradalom és szabadságharcig;
mik voltak a Hitvalló Nyilatkozat főbb tételei. Ismerje milyen
megtorló intézkedések
következtek 1957 után az
egyházakra; tudjon arról, hogy
az 1970-es évek végén milyen
(ha szűk is, de) lehetőségek
nyíltak az egyház előtt és az
egyház hogyan élt azokkal;
tudjon arról, mit jelentett a
református egyház számára a
rendszerváltozás. A tanuló
ismerje a következő
évszámokat, s a hozzájuk
kötődő eseményeket: 1949,
1951, 1952, 1956, 1957, 1989,
1990, 1991, 1994, 1995, 1998.
Ismerje a tanuló a következő
neveket: Pap László, Bartha
Tibor, Ordass Lajos.
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Magyarországi Református
Egyház megállapodásának
következményeit az állam és
egyház viszonylatában. Bemutatni
a Magyarországi Református
Egyház szervezeti felépítését.
Érzékeltetni a kisegyházak és a
szekták működésének jellemzőit.
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Életkori sajátosság

Cél
Bemutatni, hogy milyen változásokat indított el a római katolikus egyházban a II.
vatikáni zsinat, s hogy milyen
modern katolikus teológiai és
társadalmi törekvések
dominálnak. Ismertetni a
Református Világszövetség
működésének színtereit, s a
Kárpát-medencén kívüli
református egyházak
jellemzőit. Bemutatni a XX.
századi protestáns teológia
irányzatait s főbb képviselőit,
valamint az ökumenikus
mozgalmakat.

Óraszám/Téma
XIII. A keresztyénség a II. évezred végén
68.XIII/1. A katolicizmus a
XX. században
69.XIII/2. A Kárpátmedencén kívüli református
egyházak
70.XIII/3. Az evangélikus
egyház és a protestáns
ökumené a XX. században
71.XIII/4. A protestáns
teológia a XX. században
72-73.* XIII/5. A nagy
világvallások és a
keresztyénséggel való
kapcsolatuk
74. Összefoglalás

Bibliai textus
Jer 4, 3 1Kir 19,
14-18 Jn 17, 20-21
Zsolt 25, 4-5

Minimum követelmény
A tanulónak legyen rálátása a
XX. század végén élő
református egyházakon kívüli
keresztyénségre, a Kárpátmedencében, de a magyar határokon kívül élő magyarokra és
azok egyházi életére, ugyancsak
a Kárpát-medencén kívüli
magyarság, különösen a
református egyházak életére.
Főbb vonalakban ismerje a XX.
század ökumenikus törekvéseit
és mozgalmait, valamint
századunk jelentősebb teológiai
irányzatait, felismeréseit és
kiemelkedő (főként református)
teológusait. A tanuló ismerje a
következő évszámokat, s a
hozzájuk köthető eseményeket:
1962-65, 1970. Ismerje a tanuló
a következő neveket: XXIII.
János, Albert Schweitzer, Karl
Barth, Dietrich Bonhoeffer, Rudolf Bultmann.
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12. osztály
Életkori sajátosság
A középiskolai tanulmányok
befejezése, a pályaválasztás,
az érettségire és az egyetemi
felvételire való készülése már
a nagykorú döntéshozatalt és
mérlegelést igényli a
tanulótól.
Az új kötődések, barátságok,
párkapcsolatok
megszilárdulásának ideje ez,
de a várható
elszakadások esélyeivel is
sokan számolnak már.
A tanár-diák kapcsolat
változását is magával hozza,
hogy a gyermekből ifjú lett.
A dialógus, a vita ezért
alkalmasabb eszköz a
közlésre, mint az autoriter
kijelentés, ill. dogmatikus
gondolkodásmód.

Cél
A keresztyén hit és erkölcs
rendszerező összefoglalásával
együtt a keresztyén
értékrendnek is tudatosulnia
kell a tanulóban.
Mivel a keresztyén hit és etika
sok szálon kapcsolódik a
nyugati kultúra és civilizáció
hagyományához, ebben az
összefüggésben kell elhelyezni
a ma felvetődő kérdéseket.
A modernitás és a
posztmodern szituáció
ismerete ugyanakkor
apologetikus felkészítés
kell, hogy legyen a mai
szellemi környezetben történő
eligazodáshoz. Nem
dogmatikát tanítunk (ez
teológiai szaktárgy), hanem a
keresztyén hit rendszeres
kifejtését végezzük, és ezáltal a
nagykorú keresztyén hitre
készítünk fel. (Róma 12:2)

Óraszám/Téma
1. * I/1. Isten megismerése. A
kijelentés (Általános kijelentés és
a klasszikus filozófiai istenérvek
kritikai
elemzése)
2. * I/2. A különös kijelentés. Az
Ige hármas alakja reformátori
felfogásban
3. I/3. Az ember Isten
szövetségében.
Evangélium a tör
vényben
4-5. I/4. Összefoglalás

Bibliai textus
5Móz 29,28
Lk 24, 13-31
Lk 10, 27
Zsolt 19

Minimum követelmény
A kijelentés és ref. bibliatan
fogalmainak és problémáinak
ismerete. (Általános és különös
kijelentés, kijelentés-történet és
üdvtörténet, a vallások és a
keresztyén hit stb.)
Az egyetemes hitvallások (Apostoli Hitvallás, 4 első egyetemes
zsinat hitvallása) valamint a
Heidelbergi Káté és a II. Helvét
Hitvallás létrejöttének és
legfontosabb jellemzőinek
ismerete.
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Életkori sajátosság

Cél
A kettősen egy tárgy ennek a
„megítélésnek” a szolgálatában áll

Óraszám/Téma
II. A reformátori gondolkozás
jellegzetességei
6. II/1. Solus Christus
7. II/2. Sola gratia
8. II/3. Sola fide
9. II/4. Sola Scriptura
10. II/5. Egyetemes hitvallások
11. II/6. Református hitvallások
12-13. II/7. Összefoglalás

Bibliai textus
Mk 9, 2-8 Róma
5, 12-21
Róma 3, 27-31
2Tim 3, 16
Róma 10, 10
Mt 16, 13-18
ApCsel 15, 1-30

Minimum követelmény
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Életkori sajátosság

Cél
Világos különbséget kell tenni
a filozófiai isten – ill. gondviselés fogalom, valamint a
Biblia személyes, élő Istene
között. A műfaji, hermeneutikai kérdések között el kell
igazodni.

Óraszám/Téma
14.* III/1. Istenről, mint
Szentháromságról
15.* III/2. A teremtő,
mindenható Atya (A látható és
láthatatlan világ)
16.* III/3. Az isteni gondviselés
17-18.III/4. Összefoglalás

Bibliai textus
Mt 28, 18-20
2Kor 13, 13 1Móz
1-2 Zsid 11, 3 Mt
6, 31-33 Jn 14, 111

Minimum követelmény
A trinitástan kialakulásának legfontosabb előidézői, a tan célja és
jelentősége. A bibliai teremtés –
hitvallás összehasonlítása a
szekuláris kozmogóniákkal. (A hit
és természettudomány
kapcsolata.) Ismerjék a
gondviselést tagadó felfogásokat
ill. a fatalista félreértéseket is.
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Életkori sajátosság

Cél
Jézus Krisztus személyének és
váltságművének bemutatása a
II. artikulus alapján. Az egyháztörténet megfelelő
fejezeteire történő utalással
összefüggésében bemutatni a
krisztológiai tanfejlődést. Az
egykori tévtanítások ismeretében láttatni kell, hogy mit
jelent Jézus Krisztus egyetlenszerűsége, a szellemi és vallási
pluralizmus világában.

Óraszám/Téma
19.* IV/1. Jézus Krisztus
személye és titka (valóságos Istenvalóságos ember)
20.IV/2. Jézus Krisztus prófétai
tiszte. (élete és tanítása, mint Isten
akaratának kijelentése)
21.IV/3. Jézus Krisztus a főpap
és áldozat
22.IV/4. Jézus Krisztus király (a
feltámadás és mennybemenetel)
23-24.IV/5. Összefoglalás

Bibliai textus
Jn 1, 1-14 Lk 4,
18-19 Zsid 10, 1118 Fil 2, 6-11 Ef
3, 14-19

Minimum követelmény
Ismerni kell az evangéliumi elbeszélések és az Újszövetségi rendszerező tanítások összefüggését.
A Messiás címből eredő hármas
tiszt ószövetségi háttere. A
krisztológiai hitvallások tartalmi
ismerete.
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Életkori sajátosság

Cél
A III. artikulus tagolásánál a
Krisztus két eljövetele közötti
időről, a Szentlélek és az egyház korszakáról van szó. Az
egyházat Isten történelmi vándorútján mutassuk be, egyoldalúságok nélkül, érzékeltetve
a feszültséget, annak hitbeli és
tapasztalati valósága között.
Gyakorlati cél: az öntudatos, a
kegyelmi eszközökkel rendszeresen élő egyháztagság. A
felekezeti identitástudat megerősítése, confessionalista
szűkkeblűség nélkül.

Óraszám/Téma
25.* V/1. A Szentlélek személye
és munkája (A Lélek gyümölcse
és ajándékai)
26* V/2. Az anyaszentegyház
27.* V/3. A sákramentumok, a
szent keresztség
28.* V/4. Az úri szentvacsora
29.V/5. Az üdvrend, a
kiválasztástól a megdicsőülésig
30.V/6. Az eljövendő világ és az
örök élet
31-32.V/7. Összefoglalás

Bibliai textus
Jn 16, 12-15 1Kor
12 Ef 1, 22-23 Mt
28, 18-20 Róma 6,
1-11 1Kor 11, 2330 Róma 8, 29-30
2Pét 3, 13 1Kor
10, 1-11

Minimum követelmény
A tárgyalt témák legfontosabb
fogalmainak és összefüggéseinek
ismerete. A református tanítás
összehasonlító ismerete a többi
felekezeti hagyomány és az ökumenikus törekvések összefüggésében.
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Életkori sajátosság
Nemcsak az igazság és az
ideálok iránti érdeklődés, de
a kritikai világlátás is
jellemzője az életkornak.
Mégis ez a legalkalmasabb
időszak annak a
meggyőződésnek a
kialakítására, hogy az egyedül
értelmes és tartalmas élet
csak az etikus magatartás
eredménye lehet. Az
intellektuális belátásnak,
éppúgy mint az érzelmi azonosulásnak nagy szerepe
van.

Cél
A tanulók ismerjék meg mindazt amit az általános etika
tárgyon belül meg kellene
tanulniuk. Ezen túl lássák a
református keresztyén etika
sajátosságait is. Főképp azt,
hogy a keresztyén etika nem
moralizálás, hanem a
Krisztushoz kapcsolódó hit és
élet gyümölcse. Tanulják meg
az erkölcsi döntés hármas
összefüggését: bibliai tanítás,
etikai és hagyománytörténeti
meg-közelítés, a jelen szituáció
tárgyilagos ismerete. A tárgy
Bevezető része ún. „alapvető
etika”, amely majd az általános
etika bevezetésekor bővül
is.

Óraszám/Téma
33.VI/1. Erkölcs, erkölcsi döntés,
etika.
34.* VI/2. Az erkölcs keresztyén
megítélése a bőn és kegyelem
fényében.
35.VI/3. Kicsoda az ember?
36.VI/4. A törvény átka és
hármas haszna
37.VI/5. A belsőtörvény, a lelkiismeret
38.VI/6. Szabadság és rend
39-40.VI/7. Összefoglalás

Bibliai textus
Róma 2, 14-15
1Móz 3, 1-9
Zsolt 8
Gal 3, 24
Róma 13, 3-6
Zsolt 1
1Tim 1, 19
1Kor 10, 23
Gal 5, 18-23

Minimum követelmény
Az általános és a keresztyén etika
összefüggései, a közös és a sajátos. Az alapvető etika és
antropológia legfontosabb tárgyi
ismerete, azok alkalmazása a
mindennapi életre, a
szituációelemzés, bibliai és
irodalmi példák segítségével.
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Életkori sajátosság

Cél
A konkrét etika tárgyalása a
Tízparancsolat alapján.

Óraszám/Téma
41.* VII/1. Más istenek
42.* VII/2. Az egy és
kiábrázolhatatlan Isten tisztelete *
43.VII/3. Isten nevével élni és
visszaélni (a beszéd és az eskü)
44.VII/4. Összefoglalás
45. VII/5. Az idő rendje,
ünnepek és hétköznapok
46.* VII/6. A nyugalomnap és a
munka (munka, munkabér,
munkanélküliség)
47.* VII/7. A teremtett világ nyugalma, ökológiai etika
48.VII/8. Kultúra, civilizáció,
technika
49-50.VII/8. Összefoglalás

Bibliai textus
1Kor 1, 9 Józs 24,
14-18 Ézs 40, 2541 Jakab 3, 1-12
Zsolt 90, 1 2Thes
3, 10 Róma 8, 1923 1Kor 7, 29-31
Jn 15, 9-11

Minimum követelmény
A kettősen egy parancsolat aktuális tematikájának ismerete. Mind a
helyi, mind a globális
problémákat tárgyszerűen,
összefüggésükben kell ismerni.
Készség arra, hogy mind egyéni,
mind közösségi szinten a
keresztyén válaszok hitelesek
legyenek. Bár a Tízparancsolat
általános isteni igényeket szólaltat
meg, ismerni kell azokat a
kérdéseket ahol a szekuláris
társadalommal kialakulhat az
etikai konszenzus, ill. ahol a
keresztyén felfogásnak a maga
külön útját kell vállalnia.
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Életkori sajátosság

Cél

Óraszám/Téma
51.* VIII/1. Szülők, gyermekek,
nemzedékek
52.VIII/2. Szülőföld, haza,
polgári kormányzás
53.* VIII/3. Keresztyén ember a
társadalomban
54-55.VIII/4. Összefoglalás

Bibliai textus
Zsolt 90, 1 1Tim
2, 1-4 ApCsel 27,
9-44 Mt 7, 12

Minimum követelmény
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Életkori sajátosság

Cél

Óraszám/Téma
56.IX/1. Az élet védelme
(bioetikai problémák)
57.IX/2. Az élet védelme
(társadalometikai problémák: háború, halálbüntetés, életellenes
magatartásformák)
58.IX/3. Életellenes magatartásformák
59.IX/4. Összefoglalás
60.IX/5. Szerelem, házasság,
szexualitás, család
61.IX/6. Viszonyunk a tárgyi világhoz (gazdaságetika)
62.IX/7. A bajba jutottakon való
segítés egyéni és társadalmi
feladatai
63-64 IX/8. Összefoglalás

Bibliai textus
1Móz 9, 1-6 Ézs
2, 4 Róma 1, 2832 Róma 8, 20-21
1Móz 2, 18-25 Ef
5, 32 Mt 6, 21
1Kor 7, 29-32 Lk
10, 30-36 Mt 7,
24-27

Minimum követelmény

Tankönyv: Ladányi-Papp-Tőkéczki: Egyháztörténet 1-2. Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2005, 2000
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Középszintű szóbeli érettségi témakörök
a református hittan tantárgyból
1. A
Az Ábrahámmal kötött szövetségtől az Izraellel kötött szövetségig
1. B
Isten megismerése és a két kijelentés
2. A
A királyság kezdetei Izraelben
2. B
Reformáció Zürichben
3. A
A Biblia keletkezésének története és könyveinek felosztása
3. B
Pál apostol
4. A
Jézus Krisztus földi életének eseményei a szinoptikus evangéliumok alapján
4. B
II. József valláspolitikája, a Türelmi rendelet
5. A
Az ősegyház születése és élete az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv alapján
5. B
Az első szerzetesrendek és a koldulórendek
6. A
Reformáció Genfben
6. B
Az evangéliumok keletkezése és az újszövetségi levelek felosztása
7. A
Jézus példázatai a mennyek országáról a Mt 13 alapján
7. B
Az intertestamentális kor
8. A
Őskeresztyénség és ókatolicizmus
8. B
194

Izrael karizmatikus vezetői a honfoglalást követően
9. A
A német reformáció
9. B
Nátán és Gád próféták
10. A
A reformáció elterjedése Magyarországon és az ellenreformáció szakaszai
10. B
Hegyi Beszéd (Mt 5-7)
11. A
A reformáció és a magyar művelődés összekapcsolódása
11. B
Az idő rendje a negyedik parancsolat alapján
12. A
Az anyaszentegyház
12. B
Őstörténetek
13. A
A reformátori gondolkodás jellegzetességei
13. B
Izrael honfoglalása
14. A
A református istentisztelet és kegyesség, és az egyházi év
14. B
János evangéliumának sajátosságai
15. A
Isten neve és a mi beszédünk – harmadik és kilencedik parancsolat
15. B
Augustinus, egyházatyák
16. A
Az ötödik parancsolat etikai üzenete
16.B
195

Babiloni fogság és hazatérés
17. A
Az iszlám
17. B
Pál Korinthusiakhoz írott első levelének főbb tanításai
18. A
A sákramentumok a református egyházban
18. B
Az „Ebed-Jahwe” énekek – Az Úr szenvedő szolgája Ézsaiás könyvében
19. A
Értelmezze a következő bibliai történetet: Lk, 15, 11-32
19. B
A református egyház helyzete Magyarországon a II. világháború után, és a szocializmus
évtizedeiben
20. A
Elemezze református keresztyén etikai szempontból az alábbi elképzelt szituációban szereplő
javaslatokat!
„Be akarjuk népesíteni a Marsot. El kell döntenünk, hogy milyen szempontok alapján válasszuk ki az 1000
telepest, és milyen törvények vonatkozzanak rájuk. Törvénytervezet:
• Minden foglalkozás képviselőiből küldünk embereket (politikus, közgazdász, jogász, börtönőr)
• Csak keresztyéneket engedünk fel.
• Nem mehet minden nép fia, hogy elkerüljük a háborúkat.
• Csak egészségesek utazhatnak, hogy minél hamarabb benépesíthessék a bolygót.
• Nem mehetnek homoszexuálisok.
• Nem hoznak létre családokat, hogy az emberek többet foglalkozhassanak a munkájukkal.
• Csak természetes anyagokat lehet használni, elkerülendő a környezetszennyezést.
• Templomok energiatakarékosság miatt nem épülnek majd
• 60 évesen kötelező az eutanázia”
20. B
Illés próféta és kora
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MATEMATIKA
9–12. évfolyam
Célok és feladatok
Célok, feladatok, fejlesztendő területek:
(kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési területek, stb.)
A matematikatanítás célja, feladata a tanulók önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának
kialakítása, fejlesztése. Mindezt az a folyamat biztosítja, amelynek során fokozatosan kiépítjük a
matematika belső struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása), és a tanultakat
változatos területeken alkalmazzuk. A problémák felvetése tegye indokolttá a tanulók számára a pontos
fogalomalkotást. Ezek a folyamatok váljanak a tanulók belső, felfedező tanulási tevékenységének
részévé.
Mindez fejleszti a tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. A célszerű, új fogalmak alkotása,
az összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív
készséget, a kreativitást, a problémahelyzetek önálló, megfelelő önbizalommal történ megközelítését,
megoldását.
A matematikai nevelésnek sokoldalú eszközökkel kell fejleszteni a tanulók matematizáló,
modellalkotó tevékenységét, kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának
igényét, megmutatni a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött
szerepét. Szükséges, hogy a matematika fejlessze a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel adjon segítséget a
természettudományok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, szakközépiskolákban a
választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez,
leírásához és kezeléséhez. A lehetőségekhez igazodva támogassa az elektronikus eszközök
(zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor, Internet stb.) célszerű felhasználásának
megismerését, alkalmazásukat.
Fontos, hogy a tanulók képessé váljanak a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, törekedjenek az
önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények becslésére. Törekedni kell a tanulók pozitív
motiváltságának biztosításáram önállóságuk fejlesztésére. Ebben a törekvésben fontos terület a
matematika alkalmazásának, eszköz jellegének sokoldalú bemutatása, és a tanításban való érvényesítése.
A matematika oktatásunk fejlesztendő területei:
a) a modellalkotás , matematizálás jelentőségének növekedése;
b) a matematika alkalmazási terének növekedése
c) egyensúly a matematika belső struktúrájának kiépítése és a tanultaknak a mindennapi életben,
más tárgyakban való felhasználása, eszközként való alkalmazása között;
d) a modern oktatási, tanulási technológiák beépítése a mindennapi iskolai oktatási, nevelési
tevékenységbe.
A matematikai tudás korszerű értelmezésének egyik legfontosabb jellemzője, hogy az elsajátítás
kritériumai között vezető helyet kap az alkalmazás, méghozzá az ún. realisztikus, azaz a mindennapi
életben előforduló szituációkban való alkalmazás képessége. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztés és az
értékelés során nagyobb szerepet kell kapniuk a (matematikai és általános) készségeknek,
képességeknek. Ennek érdekében a készségek, képességek fejlesztését kiemelt célként kezelő tantervek
és programok fejlesztése során a tartalmak között aszerint is szelektálni kell, hogy mely témakörök
feldolgozása segíti jobban a megszerzett tudás alkalmazását és továbbfejlesztését, a készség- és
képességfejlesztést.
A tanulás hatékonysága szempontjából igen fontos, hogy alakítsunk ki megfelelő tanulási
környezet, amelynek alapelvei közé tartozik: a tanulási környezet indítson aktív, konstruktív elsajátítási
folyamatokat a tanulókban. Egyensúlyt kell találni az egyéni tanulás, a felfedezés, illetve a szervezett
oktatás, az irányítás között. A tanulási környezet erősítse meg a diákokban kialakuló önszabályozási
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stratégiákat, teremtsen olyan autentikus, életszerű helyzeteket, amelyek személyes jelentéssel bírnak a
tanulók számára, és jellemzőek azokra a feladatokra és problémákra, amelyekre a diákoknak a
későbbiekben alkalmazniuk kell a tudásukat és a készségeiket.
Mivel a gondolkodás heurisztikus elemei és a metakognitív stratégiák fontos kiegészítő szerepet
játszanak a tanulásban és a feladatmegoldásban, ezért a tanulási környezetnek lehetőséget kell
teremtenie arra, hogy ezeket az általános gondolkodási készségeiket a szaktárgyak keretei között, így
például a matematikaórákon is fejlesszék a tanulók. Ösztönözni kell őket arra, hogy saját tanulási
tevékenységüket felidézzék, és reflektáljanak rá, fejleszteni kell fogalmi és metakognitív felfogásukat
azáltal, hogy osztálytársaikkal kis csoportokban megvitatják azokat, és reagálnak rájuk.
A matematika műveltségterületen a NAT a következő fejlesztési célokat, értékeket emeli ki.
1. Tájékozódás
Tájékozódás a térben
Tájékozódás az időben
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban
2. Megismerés
Tapasztalatszerzés
Képzelet
Emlékezés
Gondolkodás
Ismeretek rendszerezése
Ismerethordozók használata
3. Ismeretek alkalmazása
4. Problémakezelés és problémamegoldás
5. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően;
átstrukturálás
6. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek
Kommunikáció
Együttműködés
Motiváltság
Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás
7. A matematika épülésének elvei
A fenti fejlesztési területeket a matematika tanítása során tudatosan kell terveznünk. Ennek a
fejlesztésnek nem mennyiségi, hanem a tanulók tempójához igazodó minőségi fejlesztésnek kell lennie.
Természetesen nem lehet valamennyi fejlesztési cél mindig egyaránt hangsúlyos. A tanár egy-egy
tevékenység során a helyzetnek megfelelően választja meg azokat, amelyeket kiemelten kíván követni.
A matematikai kompetencia a „matematikai tantárgyi ismeretek, a matematika-specifikus
készségek és képességek, általános készségek és képességek, valamint motívumok és attitűdök
együttese” (Vidákovich Tibor).
A matematikai kompetencia készség- és képességkomponensei:
Készségek (számlálás, számolás, becslés);
Gondolkodási képességek (rendszerezés, deduktív és induktív következtetés);
Kommunikációs képességek (relációszókincs, szövegértés, térlátás);
Tudásszerző képességek (problémaérzékenység, megoldás, metakogníció);
Tanulási képességek (figyelem, emlékezet).
A mennyiségi következtetés egyértelműen alapvető matematikai gondolkodási képesség, azaz
egyike a matematika specifikus képességeknek. Ehhez kapcsolódó intelligenciakomponensek a
számlálás, a számolás, a számolásos következtetés (például az arányosságok kezelése), ezek mind a
matematikai kompetencia kulcselemei, alkalmazásuk az egyszerű szöveges feladatok megoldásában
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teljesedik ki. Ezekben a feladatokban a nehézséget általában nem a számolás mennyisége, hanem a
problémareprezentáció jelenti.
A matematikai kompetencia készség- és képességkomponensei az intelligencia faktoranalízise
alapján:
Gondolkodási
képességek
rendszerezés,
kombinativitás,
deduktív
következtetés,
induktív
következtetés,
mennyiségi
következtetés,
gondolkodási
sebesség

Kommunikációs képességek
Nyelvi
Vizuális
nyelvi
térlátás, térbeli
fejlettség,
viszonyok,
szövegértés,
hosszúságbecslés,
olvasási
rész-egész
sebesség
észlelése, észlelési
sebesség

Tudásszerző képességek
Feladatmegoldó
Problémamegoldó
reakcióidő,
problémaérzékenység,
számolási
eredetiség, kreativitás
képesség,
műveletvégzési
sebesség

Tanulási
képességek
memóriaterjed
elem,
asszociatív
memória,
értelmes
memória,
tanulási
sebesség

A nyelvi kommunikáció komponensei általában nem matematika specifikusak. Olyan készségek,
képességek tartoznak ide, amelyek a tanulás során sokféle tantárgyban fejleszthetők. A matematikai
kompetencia szempontjából is releváns komponensek például a nyelvi fejlettség, de különösen az írott
szövegek értésének képessége, hiszen az utóbbi nyilvánvalóan fontos szerepet játszhat a szöveges
feladatok kezelésében. A nyelvi fejlettség akkor is lényeges lehet, ha a matematikai feladat szimbolikus
formában közölt, mivel a megfelelő nyelvi fejlettségi szint a szimbólumok azonosításához,
megkülönböztetéséhez is szükséges.
A vizuális kommunikáció képességcsoportjában a térlátás és a térbeli viszonyok, valamint a
hosszúságbecslés az alapvető komponensek, ezeket együtt térszemléletnek is szokás nevezni. A térlátás
már kisgyermekkortól mérhető, eleinte például hajtogatási feladatokkal, később rajzos feladatokkal
tesztelhető, a térbeli viszonyok képessége pedig például elforgatott idomok azonosságának eldöntésével.
A rész-egész észlelésének képessége szintén jól értékelhető, például objektumok felismerésével,
amelyekből elhagytak részleteket, vagy olyan feladatokkal, amelyekben egy ábra el van rejtve egy
nagyobb ábra egy vagy több részén. Az észlelési sebességet mérő feladatokban egy adott alakzat
felismerését kérik egy hasonló ábrákból álló sorozatban.
A tanulási képességek csoportjában a memória terjedelme, az asszociatív memória és az értelmes
memória a meghatározó komponensek. Ezek a képességek a matematikatanulás szempontjából is
fontosak. A memória terjedelme például akkor, ha fejben kell megoldani egy feladatot, az asszociatív
memória pedig például a számok, képletek megjegyzésében játszhat szerepet, az értelmes memória a
megjegyzendő dolgok összefüggéseinek megértésével segítheti a tanulást. A tanulási sebesség
jelentősége minden területen nyilvánvaló, kapcsolódik a feladattartáshoz, kitartáshoz, tehát akarati
tényezőkhöz is.
A tudásszerző képességcsoport fontossága is kétségtelen, hiszen ezek a képességek adnak
lehetőséget a matematikai kompetencia alkotó alkalmazására. A problémaérzékenység, az eredetiség és a
kreativitás azonban nemcsak a matematika számára fontosak, értékük és szükségességük más
tantárgyakban és a mindennapokban is nyilvánvaló.
Ebben a képességcsoportban szerepel a metakogníció, „a tudásról való tudás”, melynek
leggyakoribb megjelenési formája a feladat- és problémamegoldó gondolatmenet előzetes vagy utólagos
megfogalmazása. A metakognitív tudatosság megfelelő fejlettségi szinten segítheti a további fejlődést,
túl korai erőltetése viszont haszontalan, sőt elidegenítő lehet.
A matematikai szemlélet fejlesztése: A középiskolai tanulmányok során kerüljön sor a korábban
szemléletesen, tevékenységek segítségével kialakított fogalmak megerősítésére, bizonyos fogalmak
definiálására, általánosítására. A különböző témakörökben megismert összefüggések feladatokban,
gyakorlati problémákban való alkalmazása, más témakörökben való felhasználhatóságának felismerése,
alkalmazásképes tudása fejleszti a tanulók matematizáló tevékenységét.
Az időszak végére szükség van a valós számkör biztos ismeretére, e számkörben megismert
műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való alkalmazására is. A tananyag különböző
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fejezeteiben a számításoknál fontos a zsebszámológép, a számítógép biztos használata, a számítógép
alkalmazása. Műveleteket az algebrai kifejezések és a vektorok körében is értelmezünk és használunk.
Elengedhetetlen az elemi függvények ábrázolása koordináta-rendszerben és a legfontosabb
függvénytulajdonságok meghatározása nemcsak a matematika, hanem a természettudományos tárgyak
megértése miatt, különböző gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is.
Szükséges, hogy a geometriai ismeretek bővülése, a megismert geometriai transzformációk
rendszerezettebb tárgyalása fejlessze a dinamikus geometriai szemléletet. A trigonometriai számítások a
gyakorlat szempontjából fontosak (távolságok, szögek meghatározása számítás útján). A sík- és
térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás fejlesztése
szempontjából lényegesek. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban is elengedhetetlen. A
koordináta-geometria elemeinek tanításával a matematika különböző területeinek összefüggéseit s így a
matematika komplexitását mutatjuk meg. A következtetési, a bizonyítási készség fejlesztése szerepeljen
hangsúlyosan ennél a korosztálynál. A „ha ..., akkor ...” az „akkor és csak akkor” helyes használata az
élet számos területén (nem csak a matematikában) fontos.
Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus gondolkodásban: A
problémaérzékenységre, a problémamegoldásra nevelés fontos feladatunk. Ehhez elengedhetetlen
egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése, s az hogy a tanulók minél többször önállóan
oldjanak meg feladatokat. Aktívan vegyenek részt a tanítási, tanulási folyamatban. A diszkussziós
képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a logikus gondolkodást
is fejleszti.
Hasznos az élet és a különböző tudományok megértéséhez (a társadalomtudományokéhoz is) a
gyakorlatban fontos témák megismerése, pl. a geometriai számítások, a leíró statisztika és valószínűségszámítás elemeinek alkalmazása. Ez megmutatja a tanulók számára a matematika használhatóságát. El
kell érnünk, hogy az érettségi előtt állók e területen bizonyos gyakorlottságra tegyenek szert.
Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása: A 9–12. évfolyam
matematikatanításában az induktív módszer mellett kapjanak nagyobb szerepet a deduktív
következtetések is. A tanítandó anyagban sejtéseket fogalmazunk (fogalmaztatunk) meg, melyek néhány
lépésben bizonyíthatók vagy megcáfolhatók. Tanításunkban fontos, hogy keltsük fel tanítványainkban a
bizonyítás iránti igényt, ismerkedjenek meg a különböző bizonyítási módszereket. A
matematikatanításban alapvetően fontos, hogy fejlesszük a diákok absztrakciós képességét.
Az érettségi előtti rendszerező összefoglaláskor a matematika komplexitását mutatja meg az elemi
halmazelméleti és logikai ismeretek alkalmazása különböző témakörökben, valamint egyszerű modellek
(pl. gráfok) szerepeltetése. A logikus gondolkodás a problémamegoldásban, az algoritmikus eljárások
során és az alkalmazásokban egyaránt lényeges. A matematika különböző területein néhány lépéses
algoritmus készítése az informatika tanulmányozásához is fontos.
Természetesen ezen időszakban is elengedhetetlen, hogy alkalmazzunk a szemléltető ábrákat
nemcsak a geometriában (trigonometriában), hanem a kombinatorikában és a statisztikában is. Az
adatsokaságok különböző jellemzési lehetőségeinek megismertetésével fejlesszük ezen a téren is az
alkalmazásképes tudást.
Helyes tanulási szokások fejlesztése: A gyakorlati számítások során alkalmazott újabb ismeretek egyre
fontosabbá teszik az elektronikus eszközök célszerű használatát. A közelítő értékekkel való
számoláshoz különösen elengedhetetlen a becslés, a kerekítés, az ellenőrzés különböző módjainak
alkalmazása, az eredmény realitásának eldöntése. A tanulóktól kívánjuk meg a szaknyelv pontos
használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek,
lexikonok használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú
tanulmányokat is segíti. A helyes érvelésre szoktatással a matematikatanítás segítse elő a kommunikációs
készség fejlesztését. Érjük el, hogy a tanulók meg tudják különböztetni a definíciót, a sejtést és a tételt.
Matematikatudásról akkor beszélhetünk, ha a definíciókat, tételeket alkalmazni is tudja a tanuló.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a matematika a kultúrtörténet része. Legyen komoly
motiváció tanításunkban a matematikatörténet egy-egy mozzanatának megismertetése, a máig meg nem
oldott, egyszerűnek tűnő matematikai sejtések megfogalmazása, nagy matematikusok élete, munkássága.
Ehhez segítséget ad a könyvtár és az internet használata.
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9. évfolyam
Heti 5 óra
Gondolkodási módszerek (10 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A szemléletes fogalmak definiálása,
tudatosítása.

Módszer keresése az összes eset
áttekintéséhez
A szükséges és elégséges feltétel
megkülönböztetése.

(185 óra)
Tartalom
A megismert számhalmazok,
ponthalmazok áttekintése, véges
és megszámlálhatóan végtelen
valamint nem megszámlálhatóan
végtelen halmazok, az intervallum
fogalma.
Halmazműveletek: unió, metszet,
részhalmaz képzés, két halmaz
különbsége.
Egyszerű kombinatorikai
feladatok, az összes eset
áttekintése.
Az „akkor és csak akkor”
használata – (folyamatos).
Tétel és megfordítása –
(folyamatos).

A továbbhaladás feltételei
Tájékozottság a racionális
számkörben.

Részhalmaz, unió, metszet, két
halmaz különbsége.

Bizonyítási típusok ismerete.
Definíciók, tételek pontos
megfogalmazása.

Számtan, algebra (32+36 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Alapműveletek biztonságos
elvégzése, zsebszámológép
használata. A fogalom célszerű
kiterjesztése, a számok
nagyságrendjének tudása.

Műveletek végzése számokkal és
algebrai kifejezésekkel, a szaknyelv
használata.

A matematika iránti érdeklődés
erősítése az elemi számelmélet
alapvető problémáival és
matematikatörténeti
vonatkozásaival.
Algoritmikus gondolkodás és a
gyakorlati problémák modellezése,

Tartalom
Alapműveletek, műveleti
azonosságok. A hatványozás
értelmezése 0 és negatív egész
kitevőre, a hatványozás
azonosságai (legalább egy
azonosság bizonyítása); számok
abszolút értéke, normál alakja.
Nevezetes azonosságok:
kommutativitás, asszociativitás,
disztributivitás; (a ± b)2, a2 – b2
szorzat alakja, (a ± b)3, a3 – b3
szorzat alakja.
Ezen azonosságok alkalmazása
egyszerű algebrai egészekkel és
törtekkel végzett műveleteknél.
Egyes változók kifejezése fizikai,
kémiai képletekben.

A továbbhaladás feltételei
Az azonosságok ismerete és
alkalmazásuk.

Számok abszolút értéke, normál
alakja.
A másodfokú azonosságok
alkalmazása.
A négy alapművelet egyszerű
algebrai kifejezésekkel.

Relatív prímek, oszthatósági
feladatok. Példa
számrendszerekre. (32)

3-mal, 9-cel való oszthatóság
ismerete.
Számok prímtényezőkre való
bontása.
n alapú számrendszer kapcsolata a
10-es alapú számrendszerrel.
Elsőfokú egyenlet,, elsőfokú
Egyenletek, egyenlőtlenségek,
egyenlőtlenség és elsőfokú két- és egyenletrendszerek biztos
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értő szövegolvasás.

A rendszerezőképesség fejlesztése

háromismeretlenes
megoldása.
egyenletrendszer megoldása.
A százalékszámítás alkalmazása a
egyenletre és egyenletrendszerre gyakorlatban.
vezető szöveges feladatok,
százalékszámítás, kamatszámítás.
Abszolutértéket tartalmazó
egyenletek, egyenlőtlenségek,
paraméteres egyenletek ,
kétismeretlenes lineáris
paraméteres egyenletrendszer (36)

Függvények, sorozatok (18 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A függvényszemlélet fejlesztése: a
hozzárendelések szabályként való
értelmezése.
A megfelelő modell megkeresése.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

A függvény fogalma, elemi
tulajdonságai; a lineáris függvény,
abszolutérték függvény,
másodfokú függvény,
négyzetgyök függvény gyakorlati
példák további függvényekre, a
fordított arány,
1 , összetett
x függvények

Az alapfüggvények tulajdonságainak
ismerete.
Képlettel megadott függvény
ábrázolása

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

Geometria (50 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Tájékozottság a megismert
síkidomok tulajdonságaiban.

Geometriai alapfogalmak,
háromszögekkel, négyszögekkel,
sokszögekkel kapcsolatos
ismeretek kiegészítése,
rendszerezése. Pitagorasz tétele
Sejtések megfogalmazása, új
A háromszög nevezetes vonalai,
összefüggések felfedezése,
beírt köre, körülírt köre.
bizonyítási igény kialakítása.
Tételek bizonyítása.
Thalész tétele és megfordítása, a
kör és érintői.
A transzformációk, mint
A tengelyes és középpontos
függvények értelmezése, a
tükrözés, az eltolás áttekintése,
matematika különböző területei
rendszerezése, pont körüli
közötti kapcsolatok keresése.
elforgatás és tulajdonságai.
Síkidomok egybevágósága
Síkbeli tájékozódás, tervezés, a
A forgásszög fogalma, ívmérték, a
konstrukciós, analizáló képesség és a kör középponti szöge. A körív
diszkussziós igény kialakítása,
hossza, körcikk kerülete, területe
sokoldalú szemléltetés,
(képletek használata).
szerkesztőprogramok megismerése. Egyszerű szerkesztési feladatok.

Speciális háromszögek, négyszögek
és szabályos sokszögek
tulajdonságainak ismerete.
Pitagorasz tételének bizonyítása
A nevezetes vonalak és a
háromszög beírt és köré írt körének
ismerete.
A körrel kapcsolatos fogalmak és az
érintő tulajdonságának ismerete.
Transzformációk definíciójának
pontos megfogalmazásaAz eltolás
és tükrözések tulajdonságainak
felhasználása feladatokban.

202

Valószínűség, statisztika (9 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A statisztikai adatok helyes
értelmezése. Képi információ és a
matematikai tartalom kapcsolata

Tartalom
Statisztikai adatok és ábrázolásuk
(kördiagram, oszlopdiagram stb.),
számtani közép, medián, módusz;
szórás.
Környezetvédelmi, népesedési,
fogyasztásról szóló adatok
szerepeltetése.

A továbbhaladás feltételei
Számsokaság számtani közepének
kiszámítása, a középső érték
(medián) és a leggyakoribb érték
(módusz) ismerete.
Kördiagram, oszlopdiagram
adatainak értelmezése.

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés, ismétlés (30 óra)

10. évfolyam
Heti 5 óra
(185 óra)
Gondolkodási módszerek (12 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A köznapi gondolkodás és a
matematikai gondolkodás
megkülönböztetése.
A bizonyítási igény további
fejlesztése. A követő képzelet
fejlesztése a tanult bizonyítások
felidézésével.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

Tétel és megfordítása.
Bizonyítási módszerek, jellegzetes
gondolatmenetek (indirekt módszer,
skatulya-elv).

A csak kimondott, illetve be is
bizonyított összefüggések
megkülönböztetése, tételek
bizonyítása

Változatos kombinatorikai feladatok.

Egyszerű sorba rendezési és
kiválasztási feladatok konkrét
elemszám esetén.

Számtan algebra (15+48 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A permanencia elve a
számfogalom bővítésében.

Tartalom
A valós szám szemléletes fogalma,
kapcsolata a számegyenessel, a valós
számok tizedestört alakja, példák
irracionális számokra.

A négyzetgyök azonosságainak
használata egyszerű esetekben, az nedik gyök. (15)
A megoldás keresése többféle
A másodfokú egyenlet megoldása, a
úton, tanulói felfedezések, önálló megoldóképlet, gyöktényezős alak.
eljárások keresése.
Másodfokúra visszavezethető
egyenletek, egyenletrendszerek
Másodfokú paraméteres egyenletek
Az algoritmikus gondolkodás
Összefüggés két pozitív szám számtani
fejlesztése.
és mértani , négyzetes és harmonikus

A továbbhaladás feltételei
Tájékozottság a valós számok
halmazán, a racionális és
irracionális számok tizedestört
alakja, nevezetes irracionális
számok ismerete.
A négyzetgyök azonosságainak
alkalmazása egyszerű esetekben.
A megoldóképlet biztos ismerete,
bizonyítása és alkalmazása.
Gyökök és együtthatók közötti
összefüggés bizonyítása,
alkalmazása
Középértékek fogalma, közöttük
lévő összefüggés bizonyítása
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A matematika eszközként való
felhasználása gyakorlati és
természettudományos problémák
megoldásában. A szöveg
felidézése, vázlat, rajz készítése a
problémához. A megfelelő
rögzítési mód megtalálása.
Modell megtalálása a
matematikán belüli problémánál.
Diszkussziós igény az algebrai
feladatoknál.
Célszerű módszerek megválasztása:
algebrai és grafikus módszerek
együttes alkalmazása a
problémamegoldásban. .

közepe között.
Másodfokú egyenletre vezető szöveges Különböző típusú szöveges
feladatok.
feladatok megoldása.
(Egyszerű gazdaságossági számítások,
mozgási feladatok, tréfás feladatok,
stb.)

Ekvivalens és nem ekvivalens lépések
egyenletek átalakításánál,
négyzetgyökös egyenletek, egyszerű
négyzetgyökös egyenlőtlenségek.
Másodfokú egyenlőtlenség megoldása.
(48)

négyzetgyökös egyenlet,
egyenlőtlenség megoldása.
A megoldások ellenőrzése.

Függvények, sorozatok (15 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Új függvénytulajdonságok
megismerése,
függvénytranszformációk
alkalmazása.
A négyjegyű függvénytáblázatok
és matematikai összefüggések
célszerű használata.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

A tanult függvények transzformációja.
A forgásszög szögfüggvényeinek
értelmezése, összefüggés a szög
szögfüggvényei között.
A sinus és a cosinus szögfüggvények
tulajdonságai (értelmezési tartomány,
monotonitás, zérushelyek,
szélsőértékek, periodicitás,
értékkészlet), a függvények ábrázolása.

A szögfüggvények definíciójának
ismerete, az x sin x és x cos x
függvények és transzformációik
ábrázolása és tulajdonságai.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

Geometria (55 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A transzformációs szemlélet
fejlesztése. Hasonlósági
kapcsolatok keresése a
mindennapi életben.

Kreatív problémamegoldás.
Geometriai ismeretek
alkalmazása, biztos számolási
készség, zsebszámológép célszerű
használata.

A hasonlósági transzformáció fogalma. A hasonlóság szemléletes
tartalmának ismerete, a
középpontos nagyítás és
kicsinyítés alkalmazása egyszerű
gyakorlati feladatokban.

A háromszögek hasonlósága,
alapeseteinek ismerete és alkalmazása
egyszerű esetekben.
A hasonlóság alkalmazásai: háromszög
súlyvonalai, súlypontja, arányossági
tételek a derékszögű háromszögben.
Tételek bizonyítása.)
Hasonló síkidomok területének aránya,
hasonló testek térfogatának aránya.
Pitagorasz tételének, illetve a

Az alapesetek ismerete.
A felsorolt tételek ismerete,
bizonyítása és alkalmazása
számítási feladatoknál.
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A vektorok további alkalmazása.

szögfüggvényeknek alkalmazása
derékszögű háromszög hiányzó
adatainak kiszámítására, gyakorlati
feladatok.
Nevezetes szögek szögfüggvényértékeinek kiszámítása.
A vektor szorzása számmal, vektor
felbontása síkban.

Valószínűség, statisztika (10 óra)
Fejlesztési feladatok,
Tartalom
tevékenységek
A valós helyzetek értelmezése,
Valószínűségi kísérletek.
megértése és értékelése. Kísérletek A valószínűség szemléletes fogalma,
elvégzése és számítógépes modellezése. kiszámítása egyszerű esetekben.

A továbbhaladás feltételei
Egyszerű problémák megoldása a
klasszikus valószínűségi modell
alapján.

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés, ismétlés (30 óra)

11. évfolyam
Heti 4 óra
(148 óra)
Gondolkodási módszerek (11 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A kombinatív készség fejlesztése.
A többféle megoldási mód
lehetőségének keresése.
Becslés, a becslés összevetése a
számításokkal.
A gráf modellként való
felhasználása.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

Vegyes kombinatorikai feladatok.
Binomiális együtthatók.

Egyszerű kombinatorikai
feladatok megoldása.

Gráfelméleti alapfogalmak,
alkalmazásuk.
Feladatok megoldása gráfokkal.

A gráf szemléletes fogalma,
egyszerű alkalmazásai.

Számtan, algebra (22 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A matematikai fogalom célszerű
kiterjesztése, a fogalmak
általánosításánál a permanencia
elv felhasználása.
Bizonyítás iránti igény mélyítése.
Matematikatörténeti
vonatkozások megismerése
(könyvtár- és internet-használat).

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

A hatványozás kiterjesztése pozitív alap
esetén racionális kitevőkre.
A hatványozás azonosságai és
alkalmazásuk.
A logaritmus értelmezése.
A logaritmus azonosságai.

A hatványozás definíciója,
műveletek, azonosságok ismerete
egész kitevő esetén.
A logaritmus fogalmának
ismerete, azonosságainak
alkalmazása egyszerűbb
esetekben.
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Az absztrakciós és szintetizáló
képesség fejlesztése.
Az önellenőrzés igényének
fejlesztése.

A definíciókon és a megismert
azonosságokon alapuló exponenciális,
logaritmikus és trigonometrikus
egyenletek.

Exponenciális, logaritmusos és
trigonometrikus egyenlet
egyszerű konkrét feladatokban.

Függvények, sorozatok (10 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A függvényfogalom fejlesztése.
Összefüggések felismerése a
matematika különböző területei
között.
A bizonyításra való törekvés
fejlesztése.
Számítógép használata a
függvényvizsgálatokban és a
transzformációkban.

Tartalom
A 2x, a 10x függvény, az exponenciális
függvény vizsgálata, exponenciális
folyamatok a természetben.
A logaritmus függvény, mint az
exponenciális függvény inverze.
Szögfüggvények vizsgálata
A tanult függvények tulajdonságai
(értelmezési-tartomány, értékkészlet,
zérushely, szélsőérték, monotonitás,
periodicitás, paritás).
Függvény-transzformáció:
f(x) + c; f(x + c); c f(x); f(c x).

A továbbhaladás feltételei

Az alapfüggvények ábrái és
legfontosabb tulajdonságainak
vizsgálata (értelmezési-tartomány,
értékkészlet, zérushely, szélsőérték).

Geometria, mérés (69 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A térszemlélet fejlesztése.
Pontos fogalomalkotásra
törekvés.
Bizonyítás iránti igény
továbbfejlesztése.
A fizika és a matematika
termékeny kapcsolatának
megmutatása.
Tervszerű munkára nevelés.
Az esztétikai érzék fejlesztése.
A matematika gyakorlati
felhasználása.
A zsebszámológép és a
számítógép alkalmazása. Az
eredmények realitásának és
pontosságának eldöntése.
Geometriai feladatok megoldása
algebrai eszközökkel.
A bizonyítási készség fejlesztése.

Adott probléma többféle
megközelítése.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

A vektorokról tanultak áttekintése.
A vektorműveletek tulajdonságai.
Két vektor skaláris szorzata.
A skaláris szorzat tulajdonságainak
felsorolása.

Vektorműveletek és tulajdonságaik
(összeadás, kivonás, skalárral való
szorzás).
Vektorok alkalmazásai.

Szinusztétel, koszinusztétel. Az
alkalmazásukhoz szükséges egyszerű
trigonometrikus egyenletek.

A szinusztétel és a koszinusztétel
alkalmazása alapfeladatok
megoldásában (a háromszög
hiányzó adatainak meghatározása).

Távolság, szög, terület meghatározása
gyakorlati feladatokban (fizikában).

Helyvektor.
Műveletek koordinátákkal adott
vektorokkal.
Szakasz felezőpontja,
harmadolópontja. A háromszög
súlypontja.
Két pont távolsága, szakasz hossza.
A kör egyenletei.

Vektorok koordinátáinak biztos
használata.
Szakasz felezőpontja koordinátáinak
kiszámítása.
A kör középponti egyenletének
ismerete.

Az irányvektor, a normálvektor, az
Az egyenes egy szabadon választott
iránytangens fogalma, ezek kapcsolata. egyenletének tudása.
Az egyenes egyik egyenlete.
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Két egyenes párhuzamosságának,
merőlegességének feltétele, két egyenes
metszéspontja.
Kör és egyenes kölcsönös helyzete. A
kör adott pontjához tartozó érintője.

Két egyenes metszéspontjának
meghatározása.
Kör és egyenes kölcsönös
helyzetének vizsgálata.

Valószínűség, statisztika (14 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A körülmények kellő
figyelembevétele. Előzetes
becslés összevetése a
számításokkal. Közvéleménykutatási, egészségügyi, vásárlással
kapcsolatos események
valószínűsége.
Modellalkotásra nevelés.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

Egyszerű valószínűség-számítási
problémák.
A binomiális eloszlás (visszatevéses
mintavétel).
Eseményekkel végzett műveletek
egyszerű, konkrét feladatokban.
Relatív gyakoriság.
A valószínűség klasszikus modellje.

A relatív gyakoriság és a
valószínűség közötti szemléletes
kapcsolat ismerete, egyszerű
valószínűségi feladatok megoldása.

A számítógép alkalmazása
Statisztikai mintavétel. a gyakorlati
statisztikai adatok, illetve véletlen életben.
jelenségek vizsgálatára. A
mindennapi problémák
értelmezése, a statisztikai
zsebkönyvek, a napi sajtó
adatainak elemzése.
Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés, ismétlés (22 óra)

12. évfolyam
Heti 4 óra
(128 óra)
Gondolkodási módszerek (10 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Az ismeretek rendszerezése.
A matematika különböző területei
közti összefüggéseinek tudatosítása.
A deduktív gondolkodás további
fejlesztése.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

Ekvivalencia, implikáció.
Az előző években felsorolt továbbA halmazelméleti és logikai
haladási feltételek.
ismeretek kapcsolata,
rendszerezése.
A megismert bizonyítási
módszerek összefoglalása.
A kombinatorikai és gráfokkal
kapcsolatos ismeretek áttekintése.

Számtan, algebra (22 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tartalom

A továbbhaladás feltételei
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Rendszerező összefoglalás.
Számhalmazok.
Matematikatörténeti ismeretek
(könyvtár- és internet-használat).
Szám- és műveletfogalom biztos
alkalmazása.

Az előző években felsorolt
továbbhaladási feltételek.

Számelméleti összefoglalás.
A valós számok és részhalmazai.
A műveletek értelmezése,
műveleti tulajdonságok.
Közelítő értékek.(10)

Egyenletek

Tervszerű, pontos és fegyelmezett
munkára nevelés.
Az önellenőrzés fontossága.

Nevezetes másod- és harmadfokú
algebrai azonosságok.
Első- és másodfokú egyenlet és
egyenlőtlenség.
Négyzetgyökös kifejezések és
egyenletek.
Egyszerű exponenciális,
logaritmikus, trigonometrikus
egyenletek és azonosságok.
Az egyenletmegoldás módszerei.
Az alaphalmaz szerepe.
Egyszerű kétismeretlenes
elsőfokú és másodfokú
egyenletrendszer.
A problémamegoldó gondolkodás, a Szöveges feladatok.
szövegértés, a szövegelemzés
fejlesztése.

Függvények, sorozatok (25 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A matematika alkalmazása a
gyakorlati életben.
Matematikatörténeti feladatok.
Egyszerű gazdaságossági problémák
áttekintése.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

A sorozat fogalma.
Számtani és mértani sorozat, az n.
tag, az első n elem összege.
Kamatoskamat-számítás.

Számtani és mértani sorozat esetén
az n-dik tag, és az első n elem
összegének kiszámítása
feladatokban.
Kamatoskamat-számítás alkalmazása
egyszerű gyakorlati feladatokban.
Az előző években felsorolt
továbbhaladási feltételek.

Rendszerező összefoglalás
Az absztrakciós készség fejlesztése.
A függvényszemlélet fejlesztése.
A függvények alkalmazása a
gyakorlatban és a
természettudományokban.

A függvényekről tanultak
áttekintése, rendszerezése.
Az alapfüggvények ábrázolása.
Függvény-transzformációk.
Függvényvizsgálat függvényábrák
segítségével.

Geometria, mérés (44 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A térszemlélet fejlesztése.
Az esztétikai érzék fejlesztése.

Tartalom
Térelemek kölcsönös helyzete,
távolsága, szöge.

A továbbhaladás feltételei
Az előző években felsorolt
továbbhaladási feltételeken kívül:
térelemek kölcsönös helyzetének,
távolságuk, hajlásszögük
definíciójának ismerete.
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A matematika gyakorlati
alkalmazásai a térgeometriában.
Sík- és térgeometriai ismeretek
összekapcsolása, analógiák
felismerése.

A terület- és kerületszámítással
kapcsolatos ismeretek
összefoglalása.
A tanult poliéderek felszíne,
térfogata.
A forgáshenger és a forgáskúp
A megismert felszín- és térfogat
felszíne és térfogata.
számítási képletek alkalmazása
A csonkagúla, a csonkakúp, a gömb egyszerű feladatokban.
térfogata, felszíne.

Rendszerező összefoglalás

Geometriai alapfogalmak,
ponthalmazok.
A függvényszemlélet fejlesztése.
Egybevágósági és hasonlósági
A deduktív gondolkodás fejlesztése. transzformációk áttekintése.
Háromszögekre, négyszögekre és a
körre vonatkozó tanult tételek és
alkalmazásaik.
A matematika különböző területei Vektorok, vektorok koordinátái.
közötti összefüggések
Vektorműveletek, műveleti
felhasználása.
tulajdonságok, alkalmazások.
Derékszögű koordináta-rendszer.
Egyenes és kör egyenlete.
Trigonometrikus összefüggések és
alkalmazásaik.
Valószínűség, statisztika (5 óra)
Fejlesztési feladatok,
Tartalom
tevékenységek
A leíró statisztika és a valószínűség Adatkezelésnél osztályba sorolás.
számítás gyakorlati szerepe,
Terjedelem.
alkalmazása.
A számítógép felhasználása
statisztikai adatok kezelésére,
véletlen jelenségek vizsgálatára.
Összefoglalás:
Adathalmazok jellemzői: számtani
közép, mértani közép, súlyozott
közép, medián, módusz, szórás.
Gyakoriság, relatív gyakoriság.
A klasszikus valószínűségi modell.

A továbbhaladás feltételei
Az előző években felsorolt
továbbhaladási feltételek.

Egyszerű klasszikus valószínűségszámítási feladatok megoldása.

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés, ismétlés (22 óra)

11. évfolyam
Emelt szint
Heti 6 óra
(222 óra)
Gondolkodási módszerek (14 óra)
Fejlesztési feladatok,

Tartalom

A továbbhaladás feltételei
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tevékenységek
A kombinatív készség fejlesztése.
A többféle megoldási mód
lehetőségének keresése. Előzetes
becsléshez szoktatás, becslés, a
becslés összevetése a
számításokkal.
A gráf modellként való
felhasználása.

Permutációk, variációk,
kombinációk. Vegyes
kombinatorikai feladatok.
Binomiális együtthatók.
Binomiális tétel és alkalmazása.

Kombinatorikai feladatok
kiszámítására vonatkozó képletek
bizonyítása. Kombinatorikai
feladatok megoldása.

Gráfelméleti alapfogalmak,
alkalmazásuk.
Feladatok megoldása gráfokkal.

A gráf szemléletes fogalma,
definíciók, összefüggések ismerete,
alkalmazásai.

Számtan, algebra (37 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A matematikai fogalom célszerű
kiterjesztése, a fogalmak
általánosításánál a permanencia elv
felhasználása.

Tartalom

A hatványozás kiterjesztése
pozitív alap esetén racionális
kitevőkre.
A hatványozás azonosságai.
Irracionális kitevőjű hatvány
szemléletes fogalma.
Bizonyítás iránti igény mélyítése.
A logaritmus értelmezése.
Matematikatörténeti vonatkozások A logaritmus, mint a
megismerése (könyvtár- és internet- hatványozás inverz művelete. A
használat).
logaritmus azonosságai.
Különböző alapú logaritmusok.
Az absztrakciós és szintetizáló
Exponenciális, logaritmikus és
képesség fejlesztése.
trigonometrikus egyenletek,
Az önellenőrzés igényének
egyenletrendszerek,
fejlesztése.
egyenlőtlenségek.

A továbbhaladás feltételei
A hatványozás definíciója, műveletek,
azonosságok ismerete tetszőleges kitevő
esetén.

A logaritmus fogalmának ismerete,
azonosságainak alkalmazása

A definíció és az azonosságok
alkalmazása exponenciális, logaritmusos
és trigonometrikus egyenlet esetén

Függvények, sorozatok (52 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A függvényfogalom fejlesztése.
Összefüggések felismerése a
matematika különböző területei
között.
A bizonyításra való törekvés
fejlesztése.

Tartalom

A 2x, a 10x függvény, az
exponenciális függvény
vizsgálata, exponenciális
folyamatok a természetben.
A logaritmus függvény, mint az
exponenciális függvény inverze.
Szögfüggvények vizsgálata
Számítógép használata a
A tanult függvények
függvényvizsgálatokban és a
tulajdonságai (értelmezésitranszformációkban.
tartomány, értékkészlet,
zérushely, szélsőérték,
monotonitás, periodicitás,
paritás).
Függvény-transzformáció:
f(x) + c; f(x + c); c f(x); f(c x).
A sorozat fogalma.
A matematika alkalmazása a
Számtani és mértani sorozat, az
gyakorlati életben.
n. tag, az első n elem összege.
Matematikatörténeti feladatok.
Kamatoskamat-számítás.
Egyszerű gazdaságossági problémák Járadékszámítás. Sorozatok
áttekintése.
tulajdonságai. Végtelen mértani

A továbbhaladás feltételei

Az alapfüggvények ábrái és legfontosabb
tulajdonságainak vizsgálata (értelmezésitartomány, értékkészlet, zérushely,
szélsőérték).

Számtani és mértani sorozat esetén az ndik tag, és az első n elem összegének
ismerete és használata feladatokban.
Kamatoskamat - és járadékszámítás
alkalmazása gyakorlati feladatokban.
Sorozatok határértéke. Végtelen tizedes
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sor fogalma.

törtek.

Geometria, mérés (62 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A térszemlélet fejlesztése.
Pontos fogalomalkotásra törekvés.
Bizonyítás iránti igény
továbbfejlesztése.
A fizika és a matematika termékeny
kapcsolatának megmutatása.
Tervszerű munkára nevelés.
Az esztétikai érzék fejlesztése.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

A vektorokról tanultak
áttekintése.
A vektorműveletek
tulajdonságai.
Két vektor skaláris szorzata.
A skaláris szorzat
tulajdonságainak felsorolása.
Szinusztétel, koszinusztétel. Az
alkalmazásukhoz szükséges
egyszerű trigonometrikus
egyenletek.
Távolság, szög, terület
meghatározása gyakorlati
feladatokban és a fizikában

Vektorműveletek és tulajdonságaik
(összeadás, kivonás, skalárral való szorzás).
Vektorok alkalmazásai.

A matematika gyakorlati
felhasználása. Tervszerű munkára
nevelés. Gazdaságossági kérdések.
Az esztétikai érzék fejlesztése
A zsebszámológép és a számítógép
alkalmazása. Az eredmények
realitásának és pontosságának
eldöntése.
Geometriai feladatok megoldása
Helyvektor.
algebrai eszközökkel.
Műveletek koordinátákkal adott
vektorokkal.
A bizonyítási készség fejlesztése.
Szakasz felezőpontja,
harmadolópontja. A
háromszög súlypontja.
Két pont távolsága, szakasz
hossza.
A kör egyenletei.
Adott probléma többféle
Az irányvektor, a
megközelítése.
normálvektor, az iránytangens
fogalma, ezek kapcsolata. Az
egyenes egyenlete.
Két egyenes
párhuzamosságának,
merőlegességének feltétele, két
egyenes metszéspontja.
Kör és egyenes kölcsönös
helyzete. Két kör kölcsönös
helyzete. A kör érintője. A
parabola

A szinusztétel és a koszinusztétel
alkalmazása feladatok megoldásában.

Vektorok koordinátáinak biztos használata.
Szakasz felezőpontja koordinátáinak
kiszámítása.
A kör egyenletének ismerete.
Az egyenes egyenletei.
Két egyenes metszéspontjának
meghatározása.
Kör és egyenes, két kör kölcsönös
helyzetének vizsgálata.

Valószínűség, statisztika (18 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A körülmények kellő
figyelembevétele. Közvéleménykutatási,
egészségügyi, vásárlással kapcsolatos
események valószínűsége. Előzetes

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

Egyszerű valószínűségszámítási problémák. Néhány
konkrét eloszlás vizsgálata.
Eseményalgebra. Események
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becslés összevetése a számításokkal. függetlensége.
Előzetes becslés összevetése a
számításokkal.
Modellalkotásra nevelés.
Relatív gyakoriság.
A valószínűség klasszikus
modellje.
A számítógép alkalmazása
statisztikai adatok, illetve véletlen
jelenségek vizsgálatára.
A mindennapi problémák
értelmezése, a statisztikai
zsebkönyvek, a napi sajtó adatainak
elemzése.

A relatív gyakoriság és a valószínűség
közötti szemléletes kapcsolat ismerete,
egyszerű valószínűségi feladatok
megoldása.

Mintavételi eljárásokvisszatevéses mintavétel. A
binomiális eloszlás várható
értéke, szórása. A visszatevés
nélküli modell.

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés (23 óra)
Év végi ismétlés (16 óra)

12. évfolyam
Emelt szint
Heti 6 óra
(192 óra)
Gondolkodási módszerek (15 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Az ismeretek rendszerezése.
A matematika különböző
területei közti összefüggéseinek
tudatosítása.
A döntési képesség fejlesztése,
állítások igazságértékének
megállapítása.
A deduktív gondolkodás
további fejlesztése.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

A negáció, konjukció, diszjunkció,
ekvivalencia, implikáció.
Halmazelméletből tanultak ismétlése.
Véges és megszámlálhatóan végtelen
halmazok számossága. A
halmazelméleti és logikai ismeretek
kapcsolata, rendszerezése.
A megismert bizonyítási módszerek
összefoglalása. Néhány példa a teljes
indukció megismertetésére.
A kombinatorikai és gráfokkal
kapcsolatos ismeretek áttekintése.

Az előző években felsorolt továbbhaladási feltételek.

A matematikában használt néhány
bizonyítási típus ismerete és tudatos
alkalmazása(pl. skatulyaelv, indirekt
bizonyítás)

Számtan, algebra (28 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tartalom

Rendszerező összefoglalás.
Számhalmazok.
Matematikatörténeti ismeretek
(könyvtár- és internet-használat).

A továbbhaladás feltételei
Az előző években felsorolt
továbbhaladási feltételek.

Számelméleti összefoglalás.
Számelmélet alaptétele.
Oszthatósági feladatok.
Diophantoszi-egyenletek
fogalma, egyszerűbb
feladatmegoldások.
A valós számok és részhalmazai.
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Szám- és műveletfogalom biztos
alkalmazása.

A műveletek értelmezése,
műveleti tulajdonságok.
Közelítő értékek.

Egyenletek

Tervszerű, pontos és fegyelmezett
munkára nevelés.
Az önellenőrzés fontossága.

Nevezetes másod- és harmadfokú
algebrai azonosságok, an - bn
Szorzattá alakítása, alkalmazása.
Az egyenletmegoldás módszerei.
Az alaphalmaz szerepe.
Egyenlőtlenségek. Egyenlet-,
illetve egyenlőtlenségrendszerek.
Másodfokú kifejezések.
Másodfokú egyenletek, Viete
formulák.
Négyzetgyökös kifejezések és
egyenletek.
Egyszerű exponenciális,
logaritmikus, trigonometrikus
kifejezések és egyenletek.
Paraméteres egyenletek.
Magasabb fokú egyenletek.
Egyszerű algebrai törtes,
exponenciális és logaritmusos
egyenlőtlenségek. Középértékeke,
nevezetes egyenlőtlenségek
alkalmazása. Többismeretlenes
egyenletrendszerek..
A problémamegoldó gondolkodás, a Szöveges feladatok.
szövegértés, a szövegelemzés
fejlesztése.
Függvények, sorozatok, analízis elemei (40 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tartalom

Rendszerező összefoglalás
Az absztrakciós készség fejlesztése.
A függvényszemlélet fejlesztése.
A függvények alkalmazása a
gyakorlatban és a
természettudományokban.
Sorozatok, kamatszámítás a
gyakorlatban

A továbbhaladás feltételei
Az előző években felsorolt
továbbhaladási feltételek.

A függvényekről tanultak
áttekintése, rendszerezése.
Az alapfüggvények ábrázolása.
Függvény-transzformációk.
Függvényvizsgálat függvényábrák
segítségével.
Sorozatok, kamat-járadékszámítás,
mértani sor.

Analízis elemei
Matematikatörténeti utalások.
Gyakorlati alkalmazás.

A határérték szemléletes fogalma.
A folytonosság szemléletes
fogalma. Differenciálhányados. A
derivált függvény alkalmazása.
A kétoldali közelítés módszere, a
határozott integrál szemléletes
fogalma. A primitív függvény
fogalma. Newton-Leibniz –tétel.

Egyszerűbb függvények
határértéke, folytonossága.
Deriválási szabályok. Érintő
egyenletének felírása, szélsőértékfeladatok, harmadfokú függvények
vizsgálata.
Egyszerűbb függvények primitív
függvényeinek meghatározása.
Határozott integrál alkalmazása
grafikon alatti terület számítására.
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Analízis ismétlése.
Geometria, mérés (58 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A térszemlélet fejlesztése.
Az esztétikai érzék fejlesztése.

A matematika gyakorlati
alkalmazásai a térgeometriában.
Sík- és térgeometriai ismeretek
összekapcsolása, analógiák
felismerése.

Tartalom
Térelemek kölcsönös helyzete,
távolsága, szöge. A síkra
merőleges egyenes tételének
ismerete.
Egyszerű poliéderek.

A háromszög területének
különböző kiszámítási módjai.
A poliéderek felszíne, térfogata.
A hengerszerű testek, a henger
felszíne és térfogata. Kúpszerű
testek.
A kúpszerű testek felszíne és
térfogata.
A csonkagúla, csonkakúp
térfogata, felszíne.
A gömb felszíne, térfogata. A
gömb érintősíkja.

A továbbhaladás feltételei
Az előző években felsorolt
továbbhaladási feltételeken kívül:
térelemek kölcsönös helyzetének,
távolságuk, hajlásszögük
definíciójának ismerete.

A megismert felszín- és térfogat
számítási képletek alkalmazása
feladatokban.

Rendszerező összefoglalás

Geometriai alapfogalmak,
ponthalmazok.
A függvényszemlélet fejlesztése.
A geometriai transzformációk
A deduktív gondolkodás fejlesztése. áttekintése.
Három szögekre vonatkozó
tételek és alkalmazásaik.
Négyszögekre vonatkozó tételek
és alkalmazásaik. Körre
vonatkozó tételek és
alkalmazásaik.
A hasonlósági transzformáció
fogalma.
Merőleges vetítés szemléletes
fogalma. Az egybevágóságra és a
hasonlóságra vonatkozó
ismeretek alkalmazása számításos
és bizonyítási feladatokban.
Kerületi és középponti szög,
látókör ismerete, alkalmazása.
A matematika különböző területei
Vektorok, vektorok koordinátái.
közötti összefüggések felhasználása. Vektorműveletek, műveleti
tulajdonságok, alkalmazások.
Derékszögű koordináta-rendszer.
Alakzatok egyenlete.
Trigonometrikus összefüggések
és alkalmazásaik.
Valószínűség, statisztika (6 óra)
Fejlesztési feladatok,

Tartalom

A továbbhaladás feltételei
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tevékenységek
A leíró statisztika és a valószínűség
számítás gyakorlati szerepe,
alkalmazása.
A számítógép felhasználása
statisztikai adatok kezelésére,
véletlen jelenségek vizsgálatára.
Geometriai modell szerepeltetése a
valószínűség meghatározására.

Statisztikai és mintavételi adatok
vizsgálata
(közvélemény-kutatás, minőség
ellenőrzés).
A valószínűség meghatározása
geometriai mérték segítségével.
Összefoglalás:
Adathalmazok jellemzői:
számtani közép, mértani közép,
súlyozott közép, medián,
módusz, szórás.
Gyakoriság, relatív gyakoriság.
A klasszikus valószínűségi
modell.

Az előző években felsorolt
továbbhaladási feltételek.

Valószínűség-számítási feladatok
megoldása.

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés (25 óra)
Év végi ismétlés (20)

Alkalmazott tankönyvek, feladatgyűjtemények:
- Sokszínű matematika tankönyvcsalád MOZAIK Kiadó
-Czapáry Endre, Gyapjas Ferenc . Matematika a középiskolák 11-12. évfolyama számára emelt szintű
kiegészítő tananyag- tankönyv és feladatgyűjtemény
-Egységes érettségi feladatgyűjtemény I.-II. Konsept-H Könyvkiadó
-MATEMATIKA - Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I-III. Nemzeti Tankönyvkiadó
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Középszintű érettségi témakörei

Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok
Halmazok
Matematikai logika
Kombinatorika
Gráfok

Számelmélet, algebra

Alapműveletek
A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
Racionális és irracionális számok
Valós számok
Hatvány, gyök, logaritmus
Betűkifejezések
Arányosság
Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek
Középértékek, egyenlőtlenségek

Függvények, az analízis elemei
Egyváltozós valós függvények
Sorozatok

Geometria, koordinátageometria, trigonometria
Elemi geometria
Geometriai transzformációk
Síkbeli és térbeli alakzatok
Vektorok síkban és térben
Trigonometria
Koordináta-geometria
Kerület, terület
Felszín, térfogat

Valószínűség-számítás, statisztika
Leíró statisztika
A valószínűség- számítás elemei
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INFORMATIKA
9–10. évfolyam
Célok és feladatok
Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges
információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Az iskola feladata
felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, feldolgozási és átadási technikákra, valamint
megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több
évig tanult informatika tantárgy és az iskolai élet egészét átható informatikai nevelés biztosíthatja.
A számítástechnika – beleértve a multimédia- és az internethasználatot is – a könyvtárhasználattal
együtt alkotja az informatika tantárgy legfontosabb területeit.
A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt,
megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai
szemléletének kialakítását. Az informatikai nevelés amennyiben logikusan gondolkodni, problémákat
megoldani, alkotni tanít, és praktikus alkalmazói tudást, készséget és képességet kíván kialakítani,
korszerű (számítógépes) informatikai eszközök alkalmazásával, felkészít a munkára, a mindennapi
életre, és valamennyi tantárgy tanulását segíti. Az informatikai nevelés célja annak megmutatása, hogy az
információs és kommunikációs technológiák gyors fejlődése a társadalmat átalakítja, kialakulóban van az
információs társadalom, amelyben élni és dolgozni kell. Cél, hogy a tanuló érezze: képes bekapcsolódni az
egész világra kiterjedő információs társadalomba.
Ezen a gyorsan változó, fejlődő területen különösen fontos, hogy a tanulókban kialakuljon
informatikai ismereteik folyamatos megújításának igénye.
Az új eszközök közül sokoldalúságával kiemelkedik a számítógép, amely újszerű
problémamegoldási lehetőségeket biztosít, hálózatba kapcsolva pedig újfajta kommunikációs
lehetőségeket nyújt, (például web, csevegés, e-mail, levelezési listák, FTP). Történelmi jelentősége az
íráshoz mérhető.
A számítástechnika oktatásának fő célkitűzései
Korszerű alkalmazói készség kialakítása: a tanulók képesek legyenek arra, hogy a számítógépeket és az
informatikai eszközöket célszerűen használják.
Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése: a matematikához hasonló gondolkodásfejlesztő szerep, amely
nemcsak az iskolában, hanem a hétköznapi életben is alapvető fontosságú.
Önálló munkára nevelés, differenciált tanulás: a számítógép mint interaktív eszköz lehetőséget teremt az
egyéni ütemű tanulásra és a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára.
Együttműködésre nevelés, csoportmunka: nagyobb számítógépes feladatok megoldása megköveteli a
csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást, tervszerű, összehangolt
munkát.
Alkotó munkára nevelés: akár táblázatot készítünk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot, a
végeredmény egy új produktum lesz.
Az informatika társadalomban játszott szerepének felismertetése: az informatika rohamos fejlődése az
egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó világban otthon kell éreznie magát
a tanulónak.
Az informatikai ismeretek rendszeres alkalmazása: az iskolai élet eseményeihez vagy a tantárgyakhoz
kapcsolódó feladatok megoldására a tanulók használjanak informatikai eszközöket (dolgozat, előadás,
bemutatás, tantárgyi feladatmegoldás, szervezés, tanulás).
Az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése: tudatosítani kell a tanulókban az
információszerzés, -feldolgozás és -felhasználás etikai és jogi szabályait.
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Az esztétikai készség fejlesztése: igény és készség a számítógépes produktum esztétikus formájának
kialakítására.

A könyvtárhasználat oktatásának célkitűzései
Felkészítés az információs társadalom kihívásainak fogadására: az információszerzés bővülő
lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a
folyamat értékelésére.
A könyvtárra alapozott önművelés képességének kialakítása, fejlesztése a könyvtári információs rendszer
lehetőségeinek felhasználásával.
A forrásokat komplex és alkotó módon alkalmazó tanulási technikák és módszerek kifejlesztése. Az iskolai és
más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett
tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, biztos használói magatartás kialakítása.
A könyvtárhasználati tudás eszközjellegű beépítése a tanulók tantárgyi képzéséhez, iskolai fejlődéséhez és
a mindennapi problémák megoldásához szükséges információszerzésbe és -feldolgozásba.
A forrásfelhasználás etikai szabályainak elsajátíttatása és a normakövetés követelményének
elfogadtatása. A különböző társadalmi szerepekbe beilleszkedni, azokat szükség szerint változtatni és bennük
hasznosan tevékenykedni tudó személyek nevelése.
Fejlesztési követelmények
A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek
megelőzésére. A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan követve
dolgozzon. Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel, az
egészségvédelem lehetőségeivel számítógépes munkakörnyezetben. Sajátítsa el a számítógép-kezelés
alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten tudja kezelni a
számítógépet és perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók
használatában.
Különféle formákban tudjon információt megjeleníteni; legyen képes a különböző formákban
megjelenő információt felismerni, a megszerzett információit kiértékelni és felhasználni. Sajátítsa el az
önálló tájékozódás, ismeretszerzés alapjait. Szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az Internet
használatában; a folyóiratok, lexikonok kézikönyvek, szakkönyvek, a különböző multimédia és
hipermédia oktatási anyagok alkalmazásában.
Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolattartásra, tudja alkalmazni az operációs
rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem
szabályait.
Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot teremteni
másokkal a hálózat révén, tudjon magáról, környezetéről adatokat közölni hálózati úton és formában,
tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazásával.
Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes előállítani,
legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való
megjelenítésére.
Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek, eszközök
és alkalmazások közül a megfelelőt.
Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló
tevékenységek algoritmizálható részleteit. Egyszerű feladat megoldásához legyen képes algoritmusokat
tervezni és megvalósítani.
Ismerje meg alkalmazásokon keresztül a szabályozó eszközök hatását. Legyen tudomása az
intelligens eszközökről (szoftver és hardver) és növekvő jelentőségükről.
Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel. Legyen képes
értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket.
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Ismerje meg az informatika társadalmi jelentőségét, szerepét, a programok használatának jogi és
etikai alapjait. Értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai kultúrájának
fejlődésében.
Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító,
személyiségromboló hatásának (pl. a számítógép-függőség videojáték-függőség problémái).
Tájékozódjon arról, milyen szerepük van az informatikai eszközöknek az iskola szakmai
irányultságának megfelelő szakmákban.
Ismerje meg és igényelje a könyvtárak szolgáltatásait. Rendszeres, sokoldalú könyvtári
tevékenységével alakuljon ki biztos használói magatartása.
Legyen tisztában a különböző dokumentumtípusok (hagyományos és legújabb technológiákon
alapuló ismerethordozók), tömegkommunikációs és hálózaton elérhető források sajátos közlésmódjával,
információs és esztétikai értékével.
Tanulmányaihoz érdeklődése szerint tudja szelektálni a különböző információs forrásokat.
Az iskolai és a mindennapi problémahelyzeteknek megfelelően tudja kiválasztani a megoldást
kínáló könyvtári tájékoztató segédleteket (kézikönyvtár, a könyvtári katalógusok, bibliográfiai
adatbázisok), és legyen képes információhordozókat, információkat keresni belőlük.
Legyen képes feladatához a probléma és az ismeretkör jellegének megfelelő könyvtártípust,
tájékoztató eszközt, dokumentumtípust kiválasztani. Tudja alkalmazni a szelektív adatgyűjtés teljes
műveletsorát, tudjon forrásjegyzéket készíteni.
Tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk
elemezése és rendszerezése alapján. Munkája közben tegyen eleget a forrásfelhasználással kapcsolatos
etikai követelményeknek.
Értse meg a különböző könyvtártípusok szerepét az önművelésben, a felsőfokú tanulmányokban,
a szakmai ismeretszerzésben, a közhasznú tájékozódásban és igénybe tudja venni szolgáltatásaikat.
Ismerje a korszerű technológiákon alapuló könyvtári ismerethordozókból, adatbázisokból,
számítógépes hálózatokból való információszerzés lehetőségét, módját, szükségleteinek és érdekeinek
megfelelően tudja azokat használni.
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9. évfolyam
Belépő tevékenységformák
Témakörök
Az informatika alapjai és
hardverkörnyezet

Az információ és a kód

Operációs rendszerek és
testre szabásuk,
szoftverkörnyezet,
segédprogramok

Etika és jog

Hálózati ismeretek

Az információs
társadalom

Szövegszerkesztés

Tartalmak
Az informatika fejlődéstörténete
A modern információs társadalom jellemzői
A Neumann-elvű számítógépek
A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi
feldolgozó egység, memória, buszrendszer, interfészek (illesztő),
ház, tápegység, alaplap
A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök,
kimeneti eszközök, bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak
A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe
helyezése
A jelek sokfélesége.
Az információ és az adat fogalma.
Titkosírás és a kód. Kettes számrendszer. Számok és karakterek
kódolása. Kép- és hangkódolás. Logikai műveletek.
Információátvitel (telefon).
Az operációs rendszer feladatai és funkciói
A használt operációs rendszer telepítésének elve, bemutatása és
konfigurálása
Az operációs rendszer lemez-, könyvtár- és fájlkezelési
lehetőségei
Fogalmak: operációs rendszer, fájl, könyvtár, mappa, meghajtó,
elérési út, fájl típusok, másolás, mozgatás, formázás,
partícionálás.
Víruskeresés és irtás:
a vírus fogalma, a leggyakoribb vírusok terjedési módja, valamint a
védekezés eszközei, módszerei.
Tömörítő programok használata
Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem
Fájlkezelő segédprogramok
Total Commander használata
A szoftverek csoportosítása a felhasználói jog szerint.
A szellemi termékek védelme, felhasználása és a szerzői jog.
Alapvető viselkedési, publikálási szabályok. A szabad
felhasználás köre.
Az iskolai hálózat felépítése
A hálózati topológiákat alapismeretei
A hálózati viselkedés, munkavégzés szabályai
A hálózat fő szolgáltatásainak megismerése: a levelezés, a Webböngésző kezelése
Az információs vagy tudástársadalom fő jellemzői.
A gazdaság, a környezet, a kultúra és a személyiség az
információs társadalomban. A környezetvédelem lehetőségei. Az
élethosszig tartó tanulás.
Az információ (adat, tudás, felfedezés, szabadalom, találmány,
szerzői mű) mint termék, szolgáltatás.
Egy szövegszerkesztő program felépítése és kezelése. A

Óraszám
8

4

10

4

4

4

15
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dokumentum részei..
Keresés és csere, szövegszerkesztő keresési, cserélési funkciói.
Szinonima szótár. Táblázatkészítés, sorba rendezés táblázat
szerkesztés (sorokat, oszlopokat, cellákat beszúrása törölés).
Körlevélkészítés.
Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok
beillesztése a szövegbe, valamint formázásuk.
Többoldalas dokumentum önálló előállítása és kinyomtatása.
Fogalmak: dokumentum, margó, bekezdés, élőfej, élőláb,
oldalszámozás, fejléc, lábléc, kötés, margó, szakasz, stílus,
stíluslap, betűtípus, stílus, méret, szín, elhelyezkedés, írássűrűség,
igazítás, behúzás, sorköz, térköz, tabulátortípusok, szegélyezés,
táblázatkészítés, grafikus objektum, kép, megjegyzés, széljegyzet,
lábjegyzet, tartalomjegyzék, tárgymutató, nézet, oldalméretek és
beállítások, nyomtatási jellemzők, konverziók, korrektúra,
helyesírás-ellenőrzés, elválasztás.
Képszerkesztés és grafika Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai. A digitális színes képek
felépítése és formátumai, típusai.
A rajzolás eszközei. Képek vágása és retusálása. Fények és színek
módosítása. Rétegek használata. Transzformálás. Feliratok.
Képek nyomtatása.
Prezentáció-készítés
A bemutató készítés alapjai. A dia elemei és formázása. A dia
külalakja. Vetítési beállítások. Prezentáció betöltése, mentése,
nyomtatása.
Táblázat kezelés
Egy táblázatkezelő program felépítése és kezelése
A táblázat részei, elemeinek formázása, a táblázat adatainak
grafikus megjelenítési módjai;
Táblázatkezelő alapfüggvényei. Egyszerű táblázat előállítása
nyomtatása
Fogalmak: táblázat, cella, számtípusok: normál, dátum, százalék,
tört, tudományos, szövegtípus, sorszám, feltöltések,
diagramtípusok.
Ismétlés, rendszerezés, számonkérés
Összes óraszám a 9. évfolyamon:

5

5
9

4
72

A továbbhaladás feltételei
Ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb fázisait, eseményeit. Alapvető állományműveleteket
tudjon elvégezni a számítógépen. Ismerje a helyi és távhálózatok felépítését és fontosabb jellemzőit.
Használja a helyi és a távhálózati kommunikációs lehetőségeket. Legyen képes információt keresni
hagyományos és számítógépes forrásokból. Tudjon információt keresni, megjeleníteni egyszerű
adatbázisban. Ismerje a vírus fogalmát, a leggyakoribb vírusok terjedési módját, valamint a védekezés
eszközeit, módszereit. Értse a tömörítés lényegét, az archiválás és az adatvédelem szükségességét.
Tudjon tömöríteni és kicsomagolni. Ismerje az analóg és a digitális jel fogalmát, különbözőségeit. Tudja,
hogy minden érzékelhető jel jó közelítéssel digitalizálható. Tudjon a hálózatba be- és kijelentkezni.
Ismerje a (helyi) hálózati szolgáltatásokat és a felhasználói jogosultságokat. Ismerje az Internet
fontosabb szolgáltatásait, alkalmazza a szolgáltatások fontosabb használati szabályait. Tudjon levelet
küldeni, fogadni, megválaszolni, továbbítani és törölni. Önállóan tudjon dokumentumot tervezni és
megszerkeszteni. Tudjon műveleteket táblázatban végezni. Ismerje a szövegszerkesztő keresési, cserélési
funkcióit. Tudjon szöveges dokumentumokban táblázatokat szerkeszteni. Tudjon kördokumentumot
készíteni. Legyen képes szimbólumokat és egyéb objektumokat beilleszteni a szövegbe, s azokat
esztétikusan elhelyezni. Tudjon képeket képfeldolgozó programmal kezelni, módosítani, minőségét
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javítani. Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni és lejátszani különböző módokon. Tudjon
egyszerű táblázatot létrehozni. Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése Ismerje a kapcsolatot
a táblázatkezelő és a szövegszerkesztő rendszerek között. Tudja alkalmazni az oldalbeállításhoz
kapcsolódó formázási lehetőségeket. Ismerje a diagramok és grafikonok szerkesztésének,
módosításának lépéseit. Tudjon az ábrázolandó adatoknak és a belőle levonandó következtetéseknek
megfelelő grafikontípust választani. Tudjon grafikont és más objektumot beilleszteni. Legyen képes
statisztikai problémákat megoldani táblázatkezelővel. Tudjon egyszerű és jól áttekinthető nyilvántartást
készíteni. Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat. Legyen elképzelése a
legújabb információs és kommunikációs technológiák társadalmi hatásairól. Ismerje a helyi és a
távhálózatok netikettjét. Legyen tisztában azzal, hogy az adat, az információ áru, jelentősértéket
képviselhet. Ismerje a szerzői jog fogalmát.

10. évfolyam
Belépő tevékenységformák
Témakörök

Tartalmak
Óraszám

Adatvédelem.
Az információ
megbízhatósága.
Algoritmizálás,
adatmodellezés

Weblapkészítés

Adatbázis-kezelés

Adataink védelme.
Az adatok hitelessége.
Az információ és a tudás megbízhatósága.
Az internetes források megbízhatósága.
Algoritmusok a gyakorlatban.
Algoritmusok leírása általános eszközökkel.
Programozási nyelvek és a programok.
Egy fejlesztő rendszer használata.
Elemi adattípusok. Konstansok és változók. Adatok bevitele,
tárolása és megjelenítése, közlése.
Képletek és függvények használata.
Feltételes elágazások. Ciklusok típusai.
Összetett adattípusok, tömbök.
Típusalgoritmusok.
Rekurzió.
A programkészítés lépései.
Problémák megoldása számítógépes modellekkel.
Weblapok felépítése, HTML alapok
Weblap készítése. Szöveg, kép, ugrópont bevitele. Formázási
lehetőségek. háttér, szövegformázás, listák, táblázatok készítése
A hálózati dokumentumok szerkezete.
Az adatbázis alkotóelemei, felépítésének lépései.
Egy adatbázis kezelő és karbantartó program megismerése
Az adatmodell tervezési, feltöltési, karbantartási módjai és szabályai

3

8

6

11

Az adatbázis-kezelés alapfogalmai: Adattípusok
Adatbevitel, adatok módosítása, törlése
Adatbázisok létrehozása, karbantartása
Alapvető adatbázis-kezelési műveletek:
Lekérdezések, függvények használata
Keresés, válogatás, szűrés
Rendezés
Összesítés
Űrlapok használata
Jelentések használata
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Könyvtárhasználat

A könyvtár fogalma, típusai
Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos
rendszer, multimédia övezet
A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány
A könyvtári szolgáltatások
Nyomtatott dokumentumok
Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta,
diakép, film, CD, mágneslemez, DVD)
Katalógusok
Adatbázisok
Közhasznú információs források (pl. telefonkönyv, menetrend,
térkép, mindezek Internetes változatai)

Ismétlés, rendszerezés, számonkérés
Összes óraszám a 10. évfolyamon:

4

4
36
A továbbhaladás feltételei

A tanuló tudjon értelmezni alapvető algoritmusokat. Képes legyen egyszerű elágazást és ciklust
tartalmazó algoritmust leírni és értelmezni. Képes legyen egyszerű feladat megoldásához algoritmust
tervezni, leírni, kódolni, számítógépen futtatni és az eredményt értelmezni.
Tudjon egyszerű Weblap szerkesztési feladatot elvégezni. Ismerje az adatbázis-kezelőben használatos
fontosabb mezőtípusokat (szöveg, különböző számtípusok, dátum, logikai); milyen adat tárolására
alkalmasak, mik a velük végezhető műveletek. Tudjon megadott szerkezetű adattáblát létrehozni. Képes
legyen az adattábla mezőit helyesen kiválasztani, a kulcsmezőt meghatározni, az új táblát feltölteni.
Tudjon a létező adatbázisban adott feltételeknek megfelelő rekordokat megjeleníteni és azokkal
műveletet végezni. Tudja kiválasztani, hogy a kérdéshez mely mezők megjelenítése szükséges.
Legyen képes tájékozódni a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Legyen képes
információt keresni hagyományos és számítógépes forrásokból. Tudjon forrásokat keresni a könyvtár
katalógusaiban. Ismerje a könyvtártípusokat.
Ajánlott tankönyvek:
Rozgonyi-Borus Ferenc Informatika 9. MOZAIK kiadó
Rozgonyi-Borus Ferenc Dr. Kokas Károly Informatika 10. MOZAIK kiadó
vagy
Devecz Ferenc-Jónás Katalin-Juhász Tibor-Kévés Rita-Reményi Zoltán-Seigler Gábor-Takács Barnabás
Irány az ECDL! a középszintű érettségi! Nemzeti Tankönyvkiadó

Érettségi témakörök informatikából
1. Információs társadalom
2. Informatikai alapok – hardver
3. Informatikai alapok – szoftver
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4. Szövegszerkesztés
5. Táblázatkezelés
6. Adatbázis-kezelés
7. Információs hálózati szolgáltatások
8. Prezentáció (bemutató) és grafika
9. Könyvtárhasználat
10. Algoritmizálás, adatmodellezés (csak emelt szinten)
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FIZIKA
10–12. évfolyam
A fizika kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya
A fizika kerettanterv összhangban van a Nat-ban megfogalmazott általános értékrenddel, lehetőséget teremt,
ajánlásokat fogalmaz meg a Nat által meghatározott kiemelt kompetenciák fejlesztésére. A tanterv alkalmazása
során olyan oktatási struktúrák alakíthatók ki, melyek tevékenységközpontú képzést tesznek lehetővé. A kerettanterv tudatosan épít azokra a tanári megoldásokra, melyek a tanulók együttműködését helyezik előtérbe,
miközben az egyén felelősségét hangsúlyozzák a közösség munkájában.
A kerettanterv rámutat az emberiség globális problémáinak forrásaira, azok kezelésének, megelőzésének lehetőségeire, a környezettudatos magatartás jelentőségére. A környezetei problémák, értelmezésének és kezelésének
gazdasági vonatkozásaira, a gazdasági érdekből fakadó manipuláció veszélyeire, a természettudományok
társadalomba való beágyazottságának sajátosságaira.
A természettudományok, ezen belül a fizika felépítését, eszköztárát, a megismerésre, megértésre irányuló alapvető
emberi törekvés szemszögéből értelmezve a tanterv logikus és alapos helyzetértékelésre, tudatos, racionális, és
felelős döntésekre nevel. A tudományterület fejlődésének történeti bemutatása révén segít annak felismerésében,
hogy a természet leírása a valóságról alkotott modellek révén történik, melyek önmagukban nem képviselnek
abszolút igazságot, s együtt változnak a világról szerzett tapasztalatainkkal. Mindez ráirányítja a figyelmet az
élethosszig való tanulás jelentőségére, valamint a döntésekben megvalósuló kritikus, kétkedő-elemző
szemléletmód fontosságára.

A fizika kerettanterv és a kulcskompetenciák fejlesztése
A fizika kerettanterv alapvető céljának tekinti a tanulók felnőtt életének sikeressége szempontjából kiemelt
fontosságú kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést, a személyiségközpontú, interaktív, tevékenykedtető, önálló tapasztalatszerzést lehetővé tevő tanulásra alapozó tanulási
eljárások és módszerek terjedésének elősegítését. Mindezek segítséget nyújthatnak a tanulóknak személyes
boldogulásukhoz és fejlődésükhöz, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához.
A fizika oktatásának központi eleme a természettudományos kompetencia fejlesztése. A természettudományos
kompetencia fejlesztése révén a tanuló képessé válik arra, hogy a rajtunk kívül objektíven létezőnek tekintett világ
leírásának eszköztárát megismerve értelmezze, s bizonyos mértékig előre jelezze a környezetében lezajló
kölcsönhatásokat, tudatosan irányítsa mindennapi cselekedeteit, elemző, objektív módon hozza meg döntéseit.
A természettudományos kompetencia fejlesztése révén a tanuló megismeri a természettudományos leírás, mint
módszer hatókörét, lehetőségeit, s azokat a „játékszabályokat”, melyek a természettudományos leírásmód elidegeníthetetlen elemei. Ezáltal a tanuló védetté válik az áltudományokkal szemben, de a megfelelően kialakított
természettudományos kompetencia megóvhatja a természettudományos módszerek abszolutizálásának veszélyétől is. E kompetencia birtoklása révén a tanuló felnőttként eredményesebben artikulálhatja nézeteit képviseleti
demokráciánk intézményrendszereiben.
A fizika kerettanterv lehetőséget teremt a környezettudatos nevelés megvalósítására. Megmutatja azokat a
folyamatokat, melyek során az ember megismerő tevékenysége a természeti környezet megváltoztatására vezet,
illetve vezetett, láttatja a változások okait, hatásait, bemutatja a szükséges cselekvés módozatait, annak társadalmi
formáit, s ezeken belül az egyén lehetőségeit.
Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése (szövegképzés, szövegértés) minden tantárgy (műveltségterület) esetében
alapvető törekvés kell hogy legyen. A hétköznapokban illetve a munka világában való boldoguláshoz
elengedhetetlen, hogy a tanuló képes legyen különféle tudományos-ismeretterjesztő szövegeket, összegyűjteni és
feldolgozni, belőlük a releváns információkat kiemelni, s az ezekkel kapcsolatos saját gondolatait a helyzetnek
megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni.
A matematikai kompetencia fejlesztésére a fizika elsődlegesen a számítási feladatok révén alkalmas. A feladatok
elsősorban hétköznapi jelenségekhez kapcsolódó számítások lehetnek, melyek a matematikai eljárások
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alkalmazásának elsajátítására irányulnak gyakorlati ismeretek, adatok, mennyiségek megszerzése, egyes fontos
mennyiségi jellemzők nagyságrendjének tudatosítása érdekében. A matematikai kompetencia mentén értelmezhető a becslés, mérési hiba fogalomköre, mely a természettudományos leírásmód alapvető eleme. A
matematikai kompetencia körébe tartozik a deduktív és induktív gondolkodási struktúrák fejlesztése, a fejlett
logikai képességre épített vita. Ugyanakkor kerülni kell a matematikai kompetencia egysíkú fejlesztését, a fizika
nem alkalmazott matematika, hanem a megismerés egy, filozófiai síkon a matematikától alapvetően eltérő
rendszere.
A digitális kompetencia fejlesztését a fizikán belül szintén elengedhetetlen. A világhálón fellehető információk,
virtuális kísérletek nagymértékben tágíthatják a tanulók ismeretinek horizontját, s bázisát képezhetik az önálló
tanulásnak, s csoportos munkavégzésnek egyaránt. A digitális kompetencia fejlesztése révén a tanulók elsajátítják
az információs technikák használatát az információk megszerzése, feldolgozása és átadása vonatkozásában is.
Képessé lesznek adatbázisok, táblázatkezelők, szövegszerkesztők használatára, prezentációk készítésére.
A fizika mélyebb megértése elképzelhetetlen önálló tanulás, ismeretszerzés, ismeretfeldolgozás nélkül.
Amennyiben a természettudományos kompetenciát megfelelően fejlesztetjük, olyan módszerhez és szemlélethez
juttathatjuk tanítványainkat, mely a konkrét tananyagtartalmaktól függetlenül alkalmazható.
A természettudományok, ezen belül a fizika alapvető sajátsága a társadalmi beágyazottság. Mindez azt jelenti,
hogy, hogy a kutatások iránya, a motivációk és mozgatók értelmezhetetlenek a társadalmi környezet, á társadalom
elvárásinak ismerete nélkül. A természettudományok fejlesztési irányait is nagymértékben befolyásolhatják a
társadalom belső folyamatai, s az ebből fakadó döntések. A kutatók munkája is társadalmi jelenségként
értelmezhető, – ahogy ezt a tudománytörténet bizonyítja -, a motivációt, a kutatási irányt, de olykor még az
„objektív” mérési eredményeket is befolyásolhatják a társadalmi környezet elvárásai. Mindezek alapján a
természettudományok, ezen belül a fizika – napjaink problémáinak és a tudománytörténeti ismeretek célirányos
feldolgozása révén – alkalmas lehet a szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztésére, elmélyítésére. A sikeresen
fejleszthető társadalmi kompetenciákon túl, a fizika történetének tanulmányozása révén az egyetemes és nemzeti
kultúra bemutatására nyílik lehetőség (az adott terület vonatkozásában). Mindez fejleszti a tanulók énképét,
önismeretre nevel, segít értelmezni saját helyüket a közösségben.

Célok és feladatok
A fizikatanítás elsődleges célja a gimnáziumban az általános műveltséghez tartozó korszerű fizikai világkép
kialakítása.
A gimnáziumban a fizikai jelenségek közös megfigyeléséből, kísérleti tapasztalatokból kiindulva juttatjuk el a
tanulókat az átfogó összefüggések, törvényszerűségek felismeréséhez. Mindehhez a tanári előadás és bemutató
mellett a gyerekek aktivitására és motivációjára építő egyéni és csoportos ismeretszerzés módszerei alkalmasak. A
diákokkal láttatjuk a természet szépségét és a fizikai ismeretek hasznosságát. Tudatosuljon bennük, hogy a
korszerű természettudományos műveltség a sokszínű egyetemes emberi kultúra kiemelkedően fontos része.
Diákjainkban tudatosítani kell, hogy a fizikai ismeretek alapozzák meg a műszaki tudományokat és teszik lehetővé
a technikai fejlődést, közvetlenül szolgálva ezzel az emberiség életminőségének javítását. A tudás azonban
nemcsak lehetőségeket kínál, felelősséggel is jár. Az emberiség jövője döntően függ attól, hogy a természeti
törvényeket megismerve beilleszkedünk-e a természet rendjébe. A fizikai ismereteket természeti környezetünk
megóvásában is hasznosítani lehet és kell, ez nemcsak a tudósok, hanem minden iskolázott ember közös
felelőssége és kötelessége.
A középiskolában a ismeretszerzés döntően induktív módon történik. A tanulók tudásának és absztrakciós
képességének fejlődésével azonban mód nyílik a természettudományos ismeretszerzés másik módszerének, a
dedukciónak a megismertetésére is. Az ismert törvényekből kiindulva, következtetésekkel (a fizikában általában
matematikai, gyakran számítógépes módszerekkel) jutunk új ismeretekhez, amelyeket azután, ha szükséges,
kísérletileg is igazolunk.
A diákok többségében 15–18 éves korban felébred az igény, hogy összefüggéseiben lássák és értsék a természeti
környezet jelenségeit, törvényeit. Ezt az érdeklődést felhasználva ismertetjük meg diákjainkkal a modellszerű
gondolkodást. A modellalkotással a természet megismerésében döntő lényeglátás képességét fejlesztjük. A
modellalkotást a humán és gazdasági tudományok is egyre elterjedtebben alkalmazzák, a módszer lényege a fizika
tanítása során hatékonyan bemutatható. A tanulók spontán motivációját felhasználva sikeresen bízhatjuk meg
őket önálló vagy csoportos munkával, alkalmazhatjuk a projektmódszert, a szabad témaválasztásban rejlő
lehetőségeket.
A diákok érdeklődése a természeti jelenségek megértése iránt nem öncélú, igénylik és elvárják a fizikatanártól,
hogy az ,,elméleti” ismeretek gyakorlati alkalmazását is megmutassa, eligazítson a modern technika világában.
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A fizika tanítása során kiemelt figyelmet kell szentelni a többi természettudományos tantárggyal, a matematikával
és a technikai ismeretekkel való kapcsolatra.

Fejlesztési követelmények
Ismeretszerzési, -feldolgozási és -alkalmazási képességek
A tanuló tanúsítson érdeklődést a természet jelenségei iránt. Törekedjen azok megértésére. →
természettudományos-, esztétikai kompetencia.
Legyen jártas a vizsgálódás szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők, tényezők megkülönböztetésében. →
természettudományos kompetencia.
Tudja a megfigyelések, mérések, kísérletek során nyert tapasztalatokat rendezni, áttekinteni. Legyen gyakorlott a
jelenségek, adatok osztályozásában, csoportosításában, összehasonlításában, ismerje fel az összefüggéseket.
→ matematikai és természettudományos kompetencia.
Legyen képes a kísérletek eredményeit értelmezni, azokból következtetéseket levonni és általánosítani.
Megszerzett ismereteit tudja a legfontosabb szakkifejezések, jelölések megfelelő használatával megfogalmazni,
leírni. → anyanyelvi-, természettudományos kompetencia.
Tudja a kísérletek, mérések során nyert adatokat grafikonon ábrázolni, kész grafikonok adatait leolvasni,
értelmezni, egyszerűbb matematikai összefüggéseket megállapítani. Legyen gyakorlott egyszerűbb vázlatrajzok,
sematikus ábrák készítésében és kész ábrák, rajzok értelmezésében. → matematikai-, természettudományos
kompetencia.
Legyen jártas az SI és a gyakorlatban használt SI-n kívüli mértékegységek, azok tört részeinek és többszöröseinek
használatában. → természettudományos kompetencia.
Legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó, de nem feldolgozott jelenségeket értelmezni. → természettudományos
kompetencia.
A környezet- és természetvédelmi problémák kapcsán tudja alkalmazni fizikai ismereteit, lehetőségeihez képest
törekedjék a problémák enyhítésére, megoldására. → természettudományos, szociális és állampolgári
kompetencia.
Tudja, hogy a technika eredményei mögött a természet törvényeinek alkalmazása áll. Ismerje fel a mindennapi
technikai környezetben a tanult fizikai alapokat. → természettudományos kompetencia.
Ismerje a számítógép által kínált lehetőségeket a fizika tudományában és a fizika tanulásában. Tudja, hogy a
számítógépek hatékonyan segítik a fizikai méréseket, nagymértékben növelik a mért adatok mennyiségét és
pontosságát, segítik az adatok gyors feldolgozását. Számítógépes szimulációs programok, gépi matematikai
módszerek segítséget kínálnak a bonyolult fizikai folyamatok értelmezéséhez, szemléltetéséhez. A számítógépek
oktatóprogramokkal, animációs és szemléltető programokkal, multimédiás szakanyagokkal segítik a fizika
tanulását. A tanuló szerezzen alapvető jártasságot számítógépes oktatóprogramok, multimédiás oktatóanyagok
használatában, képes legyen önálló prezentáció készítésére. → digitális kompetencia.
Váljon a tanuló igényévé az önálló és folyamatos ismeretszerzés. → hatékony, önálló tanulás
Legyen képes önállóan használni könyvtári segédkönyveket, különböző lexikonokat, képlet- és táblázatgyűjteményeket fizikai ismereteinek bővítésére. Értse a szellemi fejlettségének megfelelő szintű természettudományi ismeretterjesztő kiadványok, műsorok információit, tudja összevetni azokat a tanultakkal. Tudja
megkülönböztetni a médiában előforduló szenzációhajhász, megalapozatlan ,,híradásokat” a tudományos értékű
információktól. Tudja, hogy tudományos eredmények elfogadásának a természettudományok terén szigorú
követelményei vannak. Csak olyan tapasztalati megfigyelések tekinthetők tudományos értékűnek, amelyeket
független források sokszorosan igazoltak, a világ különböző laboratóriumaiban kísérletileg megismételtek,
továbbá olyan elméletek, modellek felelnek meg a tudományos igényességnek, amelyek jól illeszkednek a
megfigyelésekhez, kísérleti tapasztalatokhoz. → hatékony, önálló tanulás, természettudományos kompetencia
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A fizikai információk megszerzésére, az ismeretek önálló bővítésre gazdag lehetőséget kínál a számítógépes
világháló. Az interneten tudományos információk, adatok, fizikai ismeretterjesztő anyagok, érdekességek éppúgy
megtalálhatók mint a fizika tanulását segítő segédanyagok. A gimnáziumi tanulmányok során a tanulóknak meg
kell ismerniük az interneten történő információkeresés lehetőségét és technikáját. → digitális kompetencia.
Tájékozottság az anyagról, tájékozódás térben és időben
A gimnáziumi tanulmányok során tudatosulnia kell a tanulókban, hogy a természettudományok a világ objektív
anyagi sajátosságait vizsgálják. Tudja, hogy az anyagnak különböző megjelenési formái vannak. Ismerje fel a
természetes és mesterséges környezetben előforduló anyagfajtákat, tulajdonságaikat, hasznosíthatóságukat.
Legyen elemi szintű tájékozottsága az anyag részecsketermészetéről. Tudja, hogy a természet fizikai jelenségeit
különböző érvényességi és hatókörű törvények, elméletek írják le, legyen szemléletes képe ezekről. →
természettudományos kompetencia.
Tudjon egyszerű kísérleteket önállóan megtervezni és végrehajtani. Legyen tapasztalata az egyszerűbb kísérleti és
mérőeszközök balesetmentes használatában. → természettudományos kompetencia.
Tudja, hogy a fizikai folyamatok térben és időben zajlanak le, a fizika vizsgálódási területe a nem látható
mikrovilág pillanatszerűen lezajló folyamatait éppúgy magában foglalja, mint a csillagrendszerek évmilliók alatt
bekövetkező változásait. → természettudományos kompetencia.
Ismerje fel a természeti folyamatokban a visszafordíthatatlanságot.
Tudja, hogy a jelenségek vizsgálatakor általában a Földhöz viszonyítjuk a testek helyét és mozgását, de más
vonatkoztatási rendszer is választható. → természettudományos kompetencia.
Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről
Értse meg, hogy a természet megismerése hosszú folyamat, közelítés a valóság felé, a tudományok fejlődése nem
pusztán ismereteink mennyiségi bővülését jelenti, hanem az elméletek, a megállapított törvényszerűségek
módosítását is, gyakran teljesen új elméletek születését. → szociális és állampolgári-, természettudományos
kompetencia.
A tanulóknak a megismert egyszerű példákon keresztül világosan kell látniuk a matematika szerepét a fizikában. A
fizikai jelenségek alapvető ok-okozati viszonyait matematikai formulákkal írjuk le. A fizikai törvényeket leíró
matematikai kifejezésekkel számolva új következtetésekre juthatunk, új ismereteket szerezhetünk. Ezeket a
számítással kapott eredményeket azonban csak akkor fogadjuk el, ha kísérletileg is igazolhatók. → matematikai és
természettudományos kompetencia.
Tudja az egyetemes kultúrtörténetbe ágyazva elhelyezni a nagyobb jelentőségű fizikai felfedezéseket,
eredményeket, ismerje a legjelentősebb fizikusok, feltalálók munkásságát, különös tekintettel a magyarokra. Tudja
néhány konkrét példával alátámasztani a fizikának a gondolkodás más területeire, a technikai fejlődésre gyakorolt
hatását. → szociális és állampolgári-, természettudományos kompetencia.
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10. évfolyam
Heti 1,5 óra
Összesen 55 óra
Belépő tevékenységformák
Mechanikai kísérletek elemezése: a lényeges és lényegtelen körülmények megkülönböztetése, ok-okozati kapcsolat
felismerése, a tapasztalatok önálló összefoglalása. Egyszerű mechanikai mérőeszközök használata, a mérési hiba
fogalmának ismerete, a hiba becslése. → természettudományos kompetencia fejlesztése.
A mérési eredmények grafikus ábrázolása, a fizikai összefüggések megjelenítése sematikus grafikonon, grafikus
módszerek alkalmazása problémamegoldásban. → matematikai- és természettudományos kompetencia
fejlesztése.
Mozgások kvantitatív elemzése a modern technika kínálta korszerű módszerekkel (saját készítésű videofelvételek
értékelése, fénykapus érzékelővel felszerelt személyi számítógép alkalmazása mérőeszközként stb.). → önálló
tanulás, matematikai-, digitális és természettudományos kompetencia fejlesztése.
Egyszerű mechanikai feladatok számított eredményének kísérleti ellenőrzése. A tanult fizikai törvények szabatos
szóbeli kifejtése, kísérleti tapasztalatokkal történő alátámasztása. A tanult általános fizikai törvények alkalmazása
hétköznapi jelenségek magyarázatára (pl. közlekedésben, sportban stb.). → matematikai- és
természettudományos kompetencia fejlesztése.
Tájékozódás az iskolai könyvtárban a fizikával kapcsolatos ismerethordozókról (kézikönyvek, lexikonok,
segédkönyvek, kísérletgyűjtemények, ismeretterjesztő folyóiratok, tehetséggondozó szakanyagok, folyóiratok).
Ezek célirányos használata tanári útmutatás szerint. A tananyaghoz kapcsolódó kiegészítő anyagok keresése a
számítógépes világhálón tanári útmutatás alapján. → önálló tanulás, anyanyelvi- és digitális kompetencia
fejlesztése.
Témakörök

Tartalmak

A testek haladó mozgása(15óra)
Az egyenes vonalú
egyenletes mozgás

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzése. A
sebesség mint vektormennyiség.

Az egyenes vonalú
egyenletesen változó
mozgás

A egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás kísérleti vizsgálata. A sebesség
változásának értelmezése, átlagsebesség, a pillanatnyi sebesség kvalitatív
értelmezése. A gyorsulás fogalma. A négyzetes úttörvény. Szabadesés.

Egyenletes körmozgás

Az anyagi pont egyenletes körmozgásának kísérleti vizsgálata. A körmozgás
kinematikai leírása. A gyorsulás mint vektormennyiség.

Mozgások
szuperpozíciója

Függőleges és vízszintes hajítás.

Dinamika(25 óra)
A tehetetlenség törvénye

A mozgásállapot fogalma, a testek tehetetlenségére utaló kísérletek.
A tehetetlenség törvényének alapvető szerepe a dinamikában.

Newton II. törvénye

A mozgásállapot-változás és a kölcsönhatás vizsgálata. Az erő és a tömeg
értelmezése, mértékegysége.

Hatás-ellenhatás törvénye A kölcsönhatásban fellépő erők vizsgálata.
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Témakörök

Tartalmak

Erőtörvények

Nehézségi erő. Kényszererők. Súrlódás, közegellenállás. Rugóerő.

Erők együttes hatása

Az erőhatások függetlensége. Az erők vektoriális összegzése, erők egyensúlya.
Forgatónyomatékok egyensúlya.

A lendület-megmaradás

A lendület-megmaradás törvénye és alkalmazása kísérleti példák, mindennapi
jelenségek (pl. ütközések, rakéta).

Körmozgás dinamikai
vizsgálata

Newton II. törvényének alkalmazása a körmozgásra.
A centripetális gyorsulást okozó erő felismerése mindennapi jelenségekben.

Munka, energia(15 óra)
A munka értelmezése

A munka kiszámítása különböző esetekben: állandó erő és irányába mutató
elmozdulás, állandó erő és szöget bezáró elmozdulás, lineárisan változó erő
(rugóerő) munkája.

Mechanikai energia-fajták Mozgási energia, magassági energia, rugalmas energia. Munkatétel és
alkalmazása egyszerű feladatokban.
A mechanikai energiaA mechanikai energia megmaradásának törvénye és érvényességi köre. A
megmaradás törvénye
mechanikai energia-megmaradás alkalmazása egyszerű feladatokban.
A teljesítmény és
hatásfok

A teljesítmény és hatásfok fogalma, kiszámítása hétköznapi példákon.

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, az ennek során szerzett tapasztalatok elmondására.
Tudja helyesen használni a tanult legfontosabb mechanikai alapfogalmakat (tehetetlenség, tömeg, erő, súly,
sebesség, gyorsulás, energia, munka, teljesítmény, hatásfok).
Legyen képes egyszerű mechanikai feladatok megoldására a tanult alapvető összefüggések segítségével. Ismerje és
használja a tanult fizikai mennyiségek mértékegységeit.
Tudjon példákat mondani a tanult jelenségekre, a tanult legfontosabb törvényszerűségek érvényesülésére a
természetben, a technikai eszközök esetében. Tudja a tanult mértékegységeket a mindennapi életben is használt
mennyiségek esetében használni.
Legyen képes a tanult összefüggéseket, fizikai állandókat a képlet- és táblázatgyűjteményből kiválasztani, a
formulákat értelmezni.
Tudja, hogy a számítógépes világhálón számos érdekes és hasznos adat, információ elérhető.

11. évfolyam
Heti 1,5 óra
Összesen 55 óra
Belépő tevékenységformák
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Az ,,ideális” gáz absztrakt fogalmának megértése a konkrét gázokon végzett kísérletek tapasztalatainak
általánosításaként. A általános érvényű fizikai fogalmak kialakítására, a törvények lehető legegyszerűbb
matematikai megfogalmazására való törekvés bemutatása az gázhőmérsékleti skála bevezetése kapcsán. Az
állapotjelzők, állapotváltozások megértése, szemléltetése p-V diagramon. → matematikai és természettudományos kompetencia fejlesztése.
Következtetések az anyag láthatatlan mikroszerkezetére makroszkopikus mérések, összetett fizikai kísérletek
alapján. Makroszkopikus termodinamikai mennyiségek, jelenségek értelmezése részecskemodell segítségével. →
→ matematikai és természettudományos kompetencia fejlesztése.
Szimulációs PC-programok alkalmazása a kinetikus gázelmélet illusztrálására. → digitális kompetencia fejlesztése.
Érzékeinkkel közvetlenül nem megtapasztalható erőtér (elektromos, mágneses) fizikai fogalmának kialakítása, az
erőtér jellemzése fizikai mennyiségekkel. Az anyagok csoportosítása elektromos vezetőképességük alapján
(vezetők, félvezetők, szigetelők). → természettudományos kompetencia fejlesztése.
Az elektromosságtani fizikai ismeretek alkalmazása a gyakorlati életben (érintésvédelem, baleset-megelőzés,
energiatakarékosság). Elektromos technikai eszközök működésének fizikai magyarázata modellek, sematikus
szerkezeti rajzok alapján. Az elektromos energiaellátás összetett technikai rendszerének elemzése fizikai
szempontok szerint. → természettudományos és gazdasági (vállalkozói) kompetencia fejlesztése.
Kiegészítő anyagok gyűjtése könyvtári és a számítógépes hálózati források felhasználásával. → digitális
kompetencia fejlesztése.
Témakörök

Tartalmak

Hőtan(30óra)
Gázok állapotváltozásai

Állapotjelzők (hőmérséklet, térfogat, nyomás, anyagmennyiség). Boyle–
Mariotte és Gay–Lussac törvények, Kelvin-féle hőmérsékleti skála. Az
egyesített gáztörvény, a gázok állapotegyenlete. Állapotváltozások értelmezése
és ábrázolás p-V diagramon.

Az anyag atomos
szerkezete

Korábbi ismeretek (súlyviszonytörvények, Avogadro-törvény) új szempontú
rendszerezése. Az atomok, molekulák mérete.

Molekuláris hőelmélet

Az ,,ideális gáz’’ és modellje. Makroszkopikus termodinamikai mennyiségek,
jelenségek értelmezése a részecskemodell alapján a gáz belső energiája.
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Témakörök

A hőtan I. főtétele

Tartalmak
A belső energia fogalmának általánosítása. A belső energia megváltoztatása
munkavégzéssel, melegítéssel. Az energiamegmaradás törvényének általános
megfogalmazása – I. főtétel. Termikus kölcsönhatások vizsgálata, szilárd
anyagok és folyadékok fajhője. Gázok állapotváltozásainak (izobár, izoterm,
izochor és adiabatikus folyamat) kvalitatív vizsgálata az I. főtétel alapján, a
gázok fajhője.

A hőtan II. főtétele

A folyamatok iránya. (Hőmérséklet-változások vizsgálata spontán hőtani
folyamatok során.)
Halmazállapot-változások Olvadás–fagyás, forrás/párolgás–lecsapódás jellemzése. A nyomás szerepe
a halmazállapot-változásokban. halmazállapot-változások energetikai
vizsgálata, olvadáshő, párolgáshő.
Elektrosztatika(25 óra)
Elektromos alapjelenségek A elektromos állapot, a töltés fogalma, töltött testek, megosztás, vezetők,
szigetelők. Töltések közti kölcsönhatás, Coulomb-törvény.
Az elektromos tér

A térerősség fogalma, homogén tér, ponttöltés tere, erővonalak. A feszültség
és potenciál fogalma.

Kondenzátorok

A kapacitás fogalma. A kondenzátor (az elektromos mező) energiája.

Egyenáramok
Az egyenáram

Ohm-törvény. Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás.

Az elemi töltés

Az elemi töltés. Áramvezetés mechanizmusa fémekben, félvezetőkben.

Egyenáramú hálózatok

Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása. Áramerősség és feszültség
mérése, műszerek kapcsolása, méréshatárok. Egyenáramú áramforrás –
galvánelem.

Elektromos teljesítmény

Az elektromos teljesítmény fogalma, fogyasztók teljesítménye.

A továbbhaladáshoz szükséges feltételek
Ismerje fel, hogy a termodinamika általános törvényeit – az energiamegmaradás általánosítása (I. főtétel), a
spontán természeti folyamatok irreverzibilitása (II. főtétel) – a többi természettudomány is alkalmazza, tudja ezt
egyszerű példákkal illusztrálni.
A kinetikus gázmodell segítségével tudja értelmezni a gázok fizikai tulajdonságait, értse a makroszkopikus
rendszer és a mikroszkopikus modell kapcsolatát.
Ismerje fel és tudja magyarázni a mindennapi életben a tanult hőtani jelenségeket.
Ismerjen olyan kísérleti eredményeket, tapasztalati tényeket, amelyekből arra kell következtetnünk, hogy az anyag
atomos szerkezetű.
Ismerje fel a környezet anyagai közül az elektromos vezetőket, szigetelőket.
Tudjon biztonságosan áramerősséget és feszültséget mérni, rajz alapján egyszerű áramkört összeállítani. Tudja, mi
a rövidzárlat és mik a hatásai, különös tekintettel a háztartásban előforduló esetekre.
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12. évfolyam
Heti 1,5 óra
Összesen 48 óra
Belépő tevékenységformák
Az általánosított hullámtulajdonságok megfogalmazása, az absztrakt hullámfogalom kialakítása kísérleti
tapasztalatokból kiindulva (kísérletek kötélhullámokkal, vízhullámokkal). → természettudományos
kompetencia fejlesztése.
Az általános fogalmak alkalmazása egyszerű, konkrét esetekre. Kapcsolatteremtés a hullámjelenségek – hang, fény
– érzékileg tapasztalható tulajdonságai és fizikai jellemzői között. A fizikai tapasztalatok, kísérleti tények
értelmezése modellek segítségével, a modell és a valóság kapcsolatának megértése. A fizikai valóság különböző
szempontú megközelítése – az anyag részecske- és hullámtulajdonsága. Fizikatörténeti kísérletek szerepének
elemzése az atommodellek fejlődésében. → természettudományos kompetencia fejlesztése.
Számítógépes szimulációs és szemléltető programok felhasználása a modern fizika közvetlenül nem
demonstrálható jelenségeinek megértetéséhez. → digitális kompetencia fejlesztése.
Hipotézis, tudományos elmélet és a kísérletileg, tapasztalatilag igazolt állítások megkülönböztetése. Érvek és
ellenérvek összevetése egy-egy problémával kapcsolatban (pl. a nukleáris energia hasznosítása kapcsán).
A tudomány és áltudomány közti különbségtétel. A sajtóban megjelenő fizikai témájú aktuális kérdések kritikai
vizsgálata, elemzése. → természettudományos, szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése.
Kapcsolatteremtés az atomfizikai ismeretek és korábban a kémia tantárgy keretében tanult atomszerkezeti
ismeretek között. → természettudományos kompetencia fejlesztése.
Kapcsolatteremtés, szintéziskeresés a gimnáziumi fizika tananyag különböző jelenségei, fogalmai, törvényszerűségei között. Kitekintés az aktuális kutatások irányába az űrkutatás témaköréhez kapcsolódóan (ismeretterjesztő internetanyagok felhasználásával). → természettudományos-, digitális-, és esztétikai kompetencia
fejlesztése.
Témakörök

Tartalmak

Rezgések, hullámok(10 óra)
Mechanikai rezgés

A harmonikus rezgőmozgás kísérleti vizsgálata. A rezgést jellemző mennyiségek.
Newton II. törvényének alkalmazása a rugón lévő testre. A rezgésidő kiszámítása.
A rezgés energiája, energiamegmaradás. A rezgést befolyásoló külső hatások
következményei (csillapodás, rezonancia kísérleti vizsgálata).

Mechanikai hullámok

A hullám mint a közegben terjedő rezgésállapot, longitudinális és transzverzális
hullám, a hullámot jellemző mennyiségek: hullámhossz, periódusidő, terjedési
sebesség. Hullámjelenségek kísérleti vizsgálata gumikötélen és hullámkádban.
Hullámok visszaverődése és törése, elhajlás, interferencia. Állóhullámok kialakulása
kötélen (a hullámhossz és kötélhossz kapcsolata).

A hang hullámtulajdonságai

A hang terjedése közegben. A hétköznapi hangtani fogalmak fizikai értelmezése
(hang magassága, hangerősség, alaphang, felhangok, hangszín, hangsor, hangköz).
Doppler-jelenség.

Elektromágneses indukció(12 óra)
A mágneses tér

A mágneses tér kísérleti vizsgálata – magnetométer. A mágneses tér jellemzése.
A mágneses indukció vektorfogalma, erővonalak. Áramok mágneses tere (hosszú
egyenes vezető, tekercs). A Föld mágnessége.
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Témakörök

Tartalmak

Lorentz-erő

Árammal átjárt vezetők mágneses térben. Vezetők kölcsönhatása. Az egyenáramú
motor működésének elve. Mozgó töltések mágneses térben a Lorentz-erő fogalma.
Kísérletek katódsugarakkal – a fajlagos töltés fogalma.

Mozgási indukció

A mozgási indukció kísérleti vizsgálata, a jelenség magyarázata, az indukált
feszültség és kiszámítása. Lenz-törvény. Váltakozó feszültség kísérleti előállítása,
váltófeszültség, váltóáram fogalma és jellemzése – effektív teljesítmény, effektív
feszültség, effektív áramerősség fogalma és mérése. A hálózati elektromos energia
előállítása.

Nyugalmi indukció

A nyugalmi indukció kísérleti vizsgálata, Lenz-törvény általánosítása. Önindukció.
Önindukciós jelenségek a mindennapi életben. Az áramjárta tekercs (mágneses tér)
energiája. A transzformátor működésének alapelve. A transzformátor gyakorlati
alkalmazásai.
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Témakörök
Elektromágneses
hullámok

Hullámoptika

Tartalmak

Változó elektromos tér mágneses tere. Elektromágneses rezgések egyszerű
rezgőkörben. Az elektromágneses hullám fogalma, jellemzése. Az elektromágneses
hullámok spektruma, elektromágneses hullámok a mindennapi életben. A fény,
mint elektromágneses hullám.
A fény tulajdonságainak vizsgálata. A fény terjedése vákuumban és anyagban
(terjedési sebesség). Visszaverődés, törés (Snellius–Descartes–törvény, teljes
visszaverődés, optikai eszközök képalkotása, leképezési törvény). A fehér fény
színekre bontása, színkeverés. Interferencia, fénypolarizáció. A fénysebesség mint
határsebesség.

Modern fizika(12 óra)
A fény kettős természete

A fényelektromos jelenség – a fény részecsketermészete. Fotocella, napelem,
gyakorlati alkalmazások.

Az elektron kettős
természete
Atommodellek

Az elektron mint részecske. Elektroninterferencia, elektronhullám.

Magfizika

A modellek kísérleti alapjai, előremutató sajátságai és hibái. Thomson féle
atommodell. Rutherford-modell (az atommag). Bohr-modell: diszkrét
energiaszintek. Vonalas színkép, fény kisugárzása és elnyelése. Kvantummechanikai
atommodell.

Az atommag szerkezete

A nukleonok (proton, neutron), a nukleáris kölcsönhatás jellemzése.
Tömegdefektus.

A radioaktivitás

Alfa-, béta- és gammabomlás jellemzése. Aktivitás fogalma, időbeli változása.
Radioaktív sugárzás környezetünkben, a sugárvédelem alapjai. A természetes és
mesterséges radioaktivitás gyakorlati alkalmazásai.

Maghasadás

A maghasadás jelensége, láncreakció, sokszorozási tényező. Atombomba,
atomerőmű, az atomenergia felhasználásának előnyei és kockázata.

Magfúzió

A magfúzió jelensége, a csillagok energiatermelése, a hidrogénbomba.

Csillagászat (6 óra)
Egyetemes tömegvonzás

A Newton-féle gravitációs törvény; a gravitációs állandó. A heliocentrikus világkép.
Bolygómozgás: Kepler-törvények. A mesterséges égitestek mozgása. A földi
gravitáció és a súly.

Csillagfejlődés

A csillagok születése, fejlődése és pusztulása.

Kozmológia alapjai

Az Univerzum tágulása. Hubble-törvény. Ősrobbanás-elmélet.

Űrkutatás

A világűr megismerése, a kutatás irányai.

Rendszerezés (8 óra)

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a hullám fizikai jellemzőit. Ismerje az elektromágneses spektrum jellemző sugárzásait.
Ismerje az atomelmélet fejlődésében fontos szerepet játszó fizikatörténeti kísérleteket.
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Ismerje az atommag összetételét.
Ismerje a radioaktivitás sugárzások fajtáit és ezek jellemzőit, a természetes és mesterséges radioaktivitás szerepét
életünkben (veszélyek és hasznosítás).
Ismerje a magátalakulások főbb típusait (hasadás, fúzió). Legyen tisztában ezek felhasználási lehetőségeivel. Tudja
összehasonlítani az atomenergia felhasználásának előnyeit és hátrányait a többi energiatermelési móddal, különös
tekintettel a környezeti hatásokra.
Legyenek ismeretei a csillagászat elméleti és gyakorlati jelentőségéről.
A gimnázium utolsó osztályában a korábbi évek tananyagának és a modern fizika elemeinek szintetizálásával
körvonalazódnia kell a diákokban egy korszerű természettudományos világképnek. Tudatosodnia kell a
tanulókban, hogy a természet egységes egész, szétválasztását résztudományokra csak a jobb kezelhetőség,
áttekinthetőség indokolja. A fizika legáltalánosabb törvényei a kémia, biológia, földtudományok és az alkalmazott
műszaki tudományok területén is érvényesek.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés eredményességének vizsgálata. Az iskola
pedagógiai programjában meghatározott módon értékeljünk.
A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a tanulóknak
fejlődést kell elérniük.
A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:
Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, lejegyzése, rendszerezése, fogalmak
felismerése, és alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása.
Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, transzformációs képességek.
Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli
kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelő képesség fejlesztése, mindennapos élethelyzetekben a verbális és nonverbális közlések összhangja.
Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekről, személyekről, problémákról.
A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. Formái:
Folyamatos órai ellenőrzés és értékelés, például ellenőrző kérdések, gondolkodtató kérdések formájában vagy
egy-egy gyakorlati részfeladat megoldása kapcsán.
Szóbeli és/vagy írásbeli beszámoló egy-egy résztémából.
Kiselőadás, írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a megadott szempontok, vagy önálló gyűjtés
alapján, ennek értékelése
Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása (képi, írásbeli, szóbeli) és ennek
értékelése. Önálló kísérlet, projekt bemutatása, témához csatlakozó újságcikk értelmezése, önálló kutatómunka eredményének bemutatása
Vitaszituációkban való részvétel, vitakultúra, argumentációs képesség szintjének írásbeli, szóbeli értékelése.
Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése.
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FIZIKA
KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI
I.Mechanika

1. Newton törvényei
2. Egyenes vonalú mozgások
3. Munka, mechanikai energia
4. Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek
5. Periodikus mozgások
II. Hőtan

6. Hőtágulás
7. Gázok állapotváltozása
8. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban. A termodinamika főtételei
9. Halmazállapot-változások
III. Elektromágnesesség

10. Testek elektromos állapota
11. Elektromos áram
12. Elektromágneses indukció
13. Elektromágneses hullámok
14. Geometriai fénytan – optikai eszközök
IV. Atomfizika, magfizika

15. Az anyag szerkezete
16. Atommodellek, az atom elektronszerkezete
17. A atommag összetétele, radioaktivitás
18. Sugárzások – sugárvédelem
V. Gravitáció, csillagászat

19. A gravitációs mező – gravitációs kölcsönhatás
20. Csillagászat
Tankönyvek:
Ifj. Zátonyi Sándor: Fizika a gimnáziumok 9. 10. és 11. évfolyama számára. (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Egységes érettségi feladatgyűjtemény gyakorló feladatok Fizika I. II. (Nemzeti Tankönyvkiadó)
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BIOLÓGIA
A gimnáziumi biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya
A gimnáziumi biológia kerettantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös
értékeket, azonosíthatók benne a Nat-ban kiemelt kompetenciák.
A gimnáziumi biológia kerettantervben foglaltak alkalmasak a kompetenciák fejlesztésére, meghatároznak egy
koherens szaktudományi műveltségképet, segítik a differenciált tanulást és útmutatásokkal szolgálnak mind a
kiemelt, mind a műveltségi területhez rendelt fejlesztési feladatok teljesítéséhez.
A gimnáziumi biológia kerettanterv oly módon igyekszik meghatározni a tantárgy tartalmi követelményeit és
fejlesztési feladatait, hogy ezzel elősegítse az iskolai nevelés és oktatás hozzájárulását a környezeti és gazdasági
fenntarthatóság kialakulásához és a társadalom felelősségtudatának erősödéséhez. Figyelmet fordít az emberiség
előtt álló közös, globális természeti-környezeti problémákra, hangsúlyozva az egyén és a kisebb és nagyobb
közösségek felelősségét a veszélyek csökkentésében, elhárításában.
A gimnáziumi biológia kerettanterv alapvető céljának tekinti tanulók a felnőtt életének sikeressége szempontjából
kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést, a
személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulási eljárások és módszerek terjedésének
elősegítését.

A gimnáziumi biológia kerettanterv és a kulcskompetenciák fejlesztése
A biológia gimnáziumi oktatásának – az oktatási rendszer egyik elemeként – szerepe van abban, hogy a tanulók
megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a személyes boldogulásukhoz és
fejlődésükhöz, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához.
Természetesen a gimnáziumi biológia kerettanterv a tantárgy jellegéből adódóan nem egyformán kínál
lehetőséget minden kulcskompetencia fejlesztésére – de ha eltérő mértékben is, mindegyik kulcskompetencia
fejlesztése lehetséges a tantárgy segítségével.
A biológia oktatásának központi eleme a természettudományos kompetencia fejlesztése. A természettudományos
kompetencia fejlesztésével a tanuló készséget és képességet szerez arra, hogy az ismeretek és módszerek
felhasználásával, az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal
kapcsolatban magyarázatokat adjon, előrejelzéseket tegyen, s irányítsa cselekvéseit a hétköznapokban.
Ugyancsak magában foglalja a természettudományos kompetencia az emberi tevékenység okozta változások
megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség
kialakítását.
A természettudományos kompetencia birtokában a tanuló képes lesz mozgósítani természettudományos
műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során. Képes lesz kritikusan
szemlélni az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokat, és képes lesz
cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan, és globális vonatkozásokban
egyaránt.
A természettudományos kompetencia egyik speciális területe, fejlesztési iránya, a környezettudatosságra nevelés.
Ennek célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, életvitelének átalakulását annak érdekében, hogy a
felnövekvő nemzedék képes legyen a környezet megóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a
társadalmak fenntartható fejlődését.
Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, akkor képesek lesznek a környezet sajátosságainak,
minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta
értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és
jogaik gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartásnak a
tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvnek kell lennie egyéni és közösségi szinten egyaránt.
A környezeti nevelés során a tanulók megismerik azokat a folyamatokat, amelyek következményeként
bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Megismerik a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre
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gyakorolt pozitív és negatív hatásait a környezeti következmények tükrében. Bekapcsolódhatnak közvetlen
környezetük értékeinek megőrzésébe és lehetővé válik, hogy életmódjukban a természet tisztelete, a környezeti
károk megelőzése váljék meghatározóvá.
A biológia oktatásában a természettudományos kompetencia fejlesztése mellett kiemelt szerepet kap a nyelvi,
elsősorban anyanyelvi kommunikáció fejlesztése. Ennek birtokában a tanuló képes lesz a tantárgyi témákban
szóban és írásban kommunikálni.
Képes lesz felhasználni a különféle tudományos-ismeretterjesztő szövegeket, összegyűjteni és feldolgozni belőlük
a releváns információkat, és képes lesz saját gondolatait a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően
megfogalmazni és kifejezni.
A gimnáziumi biológiaoktatás számos területe alkalmas a matematikai kompetencia fejlesztésére is, hiszen ez a
kompetencia lényegében egyfajta matematikai gondolkodás alkalmazásának képessége, akár a mindennapok
problémáinak megoldására is. A biológiában elsősorban a matematikai kompetenciának azon területeit fejleszthetjük, amelyek a modellalkotással és a modellek alkalmazásával kapcsolatosak.
Ennek értelmében a tanuló képes lesz alkalmazni az alapvető matematikai elveket és az ismeretszerzésben és a
problémák megoldásában. Követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes lesz indokolni
bizonyos biológiai kísérleti eredményeket. Törekedni fog arra, hogy a magyarázatok, bizonyítások esetében a
dolgok logikus okát és érvényességét keresse.
A modern biológiatanítás nem nélkülözheti a digitális kompetencia meglétét sem. Ez magában foglalja az
információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát az ismeretek megszerzésének és
továbbadásának folyamatában egyaránt.
Ennek értelmében a tanuló a gimnáziumban képes lesz a biológia tudományának megfelelő formában és módon
használni az olyan főbb számítógépes alkalmazásokat, mint a szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok,
információtárolás-kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő prezentációkommunikáció.
A gimnáziumi oktatás részeként, a biológia tanulása során az ismeretszerzés folyamata nem nélkülözheti a
hatékony, önálló tanulást. A tanuló tehát legyen képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni, ideértve az
idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is.
Ennek feltétele, hogy a tanuló ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és tudásának erős és gyenge
pontjait, valamint legyen képes a saját tanulási stratégiájának kialakítására, a motivációjának folyamatos
fenntartására. Ugyancsak képesnek kell lennie a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására,
munkájának értékelésére és szükség esetén információ és támogatás kérésére.
A gimnáziumi biológia tananyagnak több olyan témaköre is van, amely alkalmas a szociális és társadalmi
kompetencia elmélyítésére. Ezekben megismertethetjük a tanulókkal a harmonikus életvitel és a közösségi
beilleszkedés feltételeit, bemutathatjuk a magatartás olyan formáit, amely révén az egyén hatékony és építő
módon vehet részt az egyre sokszínűbb társadalomban.
A tanuló rendelkezi fog saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel és megérti az egészséges
életvitelnek ebben játszott meghatározó szerepét. Ismerni fogja az egyénnel, a csoporttal, a nemek közti
egyenlőséggel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és az emberi kultúrával kapcsolatos biológiaipszichológiai tényeket. Törekedjünk arra, hogy a tanulóban kialakuljon az a képesség, hogy figyelembe vegyen és
megértsen különböző nézőpontokat és leküzdje előítéleteit.
Ez a terület alkalmas az énkép és önismeret fejlesztésére. Segítséget ad az egyén önmagához való viszonyának
alakításában, az önmegismerés, az önkontroll és az önfejlesztés igényének kialakításában.
A tanulók a gimnáziumban folytatják népünk kulturális örökségének a biológia tudományát jellemző részének
megismerését. Tanulmányozzák a kiemelkedő magyar tudósok tevékenységét, munkásságát, megismerik a haza
természeti kincseit. Megismerik az egyetemes emberi civilizáció legnagyobb hatású tudományos eredményeit.
Megismerik az emberiség közös, globális problémáit, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi
együttműködéseket.
A természettudományos és szociális kompetencia sajátos szinergiája a testi és lelki egészség megőrzésének
területe. Az iskolai oktatás során kiemelt feladat a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelése. Az
egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot
örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. Fel kell készíteni a tanulókat arra,
hogy önálló, életükben életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt
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alakítsanak ki, és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Elő kell segíteni, hogy a tanulókban kialakuljon a
beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartás. Figyelmet kell fordítani a káros
függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) kialakulásának
megelőzésére, a szexuális kultúra és magatartás kérdéseire, a családi életre és a felelős, örömteli párkapcsolatokra
történő felkészítésre.

Célok és feladatok
A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és
képességekre építve megismertesse a tanulókkal az élő természet működésének legfontosabb törvényszerűségeit,
tudatosítsa az ember ép környezetének és egészségének elválaszthatatlan kapcsolatát, valamint – a többi
tantárggyal együtt – kialakítsa az új ismeretek önálló megszerzésének igényét.
A fenti célokból a biológiát tanító pedagógusnak a következő feladatai adódnak:
Mutassa be, hogy a különböző szerveződésű élőlényekben az egyes életműködések miféle módon valósulhatnak
meg. Olyan természetszemléletet és biológiai műveltséget alakítson ki, melyben alapvető az élőlények és az
életközösségek változatossága, a biológiai sokféleség jelentősége. Mutasson rá ökológiai rendszerek működésében
felismerhető lényeges összefüggésekre. Nyújtson áttekintő képet a tulajdonságok kialakulásához szükséges
információk öröklődéséről és értesse meg, hogy az élővilág állandóságának és változékonyságának anyagi alapjai
vannak. Támassza alá természettudományos bizonyítékokkal az élővilág egységét, és helyezze el az embert a földi
élővilág evolúciójában és rendszerében. Ismertesse meg a tanulókkal az emberi szervezet önfenntartó és
szabályozó folyamatait, amelyek lehetővé teszik a változó környezetben a test belső egyensúlyának fenntartását.
Biztosítsa az egészséges életmóddal kapcsolatos helyes alternatívák kiválasztásához szükséges tájékozottságot, és
segítse elő az emberek egymás közti, valamint az emberek és környezetük közötti együttélési szabályok
megértését. Tegye nyilvánvalóvá, hogy Földünk globális problémáinak megoldásáért a biológiai ismeretek
birtokában minden embernek tennie kell.
Tegye képessé a tanulókat arra, hogy az ismeretek elsajátítása folyamán logikus összefüggésekben gondolkodjanak
és tudják használni a biológiai objektumokkal kapcsolatosan a természettudományos megismerési módszereket.
Az életkori sajátságoknak megfelelő tanulói vizsgálatok és természettudományos kísérletek szervezésével,
ismeretterjesztő művek feldolgozásával alakítsa ki az önálló ismeretszerzés igényét. Tegye nyilvánvalóvá, hogy
változó világunkban a biológiai ismeretek is állandóan bővülnek, ezek nyomon követése szükséges ahhoz, hogy a
világ jelenségeit megértse. Ezáltal lesz képes a természeti és társadalmi folyamatokat a harmonikus fejlődés
irányában befolyásolni.
Mutasson rá a biológia etikai és társadalmi kérdésekkel való kapcsolatára.
A többi pedagógussal együttműködve készítse fel diákjait az áltudományos gondolkodás felismerésére, kritikus
fogadására és cáfolására.
Csoportos tevékenységekkel fejlessze az együttműködésre vonatkozó készségeket, és olyan magatartásmintát
adjon, mely segíti az emberek sokféleségének elfogadását.

Fejlesztési követelmények
Keltsük fel a tanuló érdeklődését a biológiai jelenségek, folyamatok iránt. Tegyük képessé a tanulót a biológiai
jelenségek megfigyelésére, egyszerűbb vizsgálatok, kísérletek önállóan elvégzésére. Ehhez legyen gyakorlata a
taneszközök, vizsgálati és kísérleti eszközök, anyagok balesetmentes használatában.
Segítsük elő a tanulóban az önálló ismeretszerzés igényének kialakulását. Tegyük képessé a tanulót a természeti
jelenségekkel kapcsolatos saját elképzelések és a tanult tudományos elméletek megfogalmazására, a tanultaknak
magyarázatokban, előrejelzésekben és cselekvésben való alkalmazására, az ismeretszerzés folyamatának és
eredményének kritikus értékelésére.
Tegyük képessé a tanulót a kísérleti eszközök megismerésére, használatára, egyszerűbb kísérleti eszközök
készítése. A vizsgálatok, kísérletek eredményeinek értelmezésére a tanult összefüggések, elméletek fényében.
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Tegyük képessé a tanulót, hogy ismeretszerzési tevékenységében használni tudja a nyomtatott, illetve az
elektronikus információhordozókat és értse az életkorának, szellemi fejlettségének megfelelő szintű biológiai
ismeretterjesztő könyvek, cikkek, elektronikus médiumok biológiával kapcsolatos információit. A különböző
forrásokból szerzett ismereteit legyen képes összevetni, kritikusan értelmezni.
Tegyük képessé a biológiai ismeretszerzés szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők, tényezők
elkülönítésére, és segítsük hozzá a tanulót, hogy képes legyen a különböző jellemzők alapján a biológiai
objektumokat, jelenségeket, folyamatokat csoportosítani, rendszerezni. A biológiai kísérletek kapcsán legyen
képes megállapítani, hogy mely tényezők miként változnak meg, tanári segítséggel rendezze a megfigyelések,
mérések, kísérletek során nyert adatokat és értelmezze a vizsgálatok, kísérletek eredményeit. Mindehhez
szerezzen jártasságot a biológia tananyagában szereplő mérhető mennyiségek mértékegységeinek és azok
többszöröseinek használatában.
Segítsük a tanulót, hogy vizsgálati eredményeit, ismereteit tudja megfogalmazni, és rögzíteni. El kell érni, hogy
képes legyen a biológiai jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos legfontosabb diagramok, grafikonok, ábrák
információtartalmát leolvasni, értelmezni.
Tegyük képessé a tanulót ismereteinek, a vizsgálatai eredményeinek átfogó, különböző médiaeszközöket
használó, informatív és esztétikus bemutatására.
Tegyük képessé a tanulót arra, hogy a tanulás során szerzett jártasságait, képességeit, készségeit alkalmazza a
mindennapi élet feladatainak, problémáinak megoldásában.
Tegyük képessé a tanulót a tudomány-technika-társadalom komplex összefüggésrendszer elemzésére, a
problémák megfogalmazására, az ember természeti folyamatokban betöltött szerepének kritikus vizsgálatára.
Segítsük a tanulót a természeti-társadalmi problémák megoldását célzó cselekvési lehetőségek felismerésében, a
tudományos-technikai fejlődés erkölcsi-etikai vonatkozásainak helyes értelmezésében.
Törekedjünk arra, hogy a tanuló tekintse értéknek fizikai és pszichés egészségének megőrzését.
Ismertessük meg a tanulóval a szűkebb, illetve a tágabb környezetében előforduló és a biológiai művelődési
anyagban szereplő – különböző szerveződési szintű – anyagok, élőlények alapvető tulajdonságait, az élő anyag
jellemzőit. Ennek kapcsán mutassuk be az anyagi világ egészéről alkotott komplex elképzelést, mutassuk be a világ
egységes felépítését az elemi részecskéktől a galaxisokig. Mutassuk be a különböző anyagcsoportok szerepét az
élettel kapcsolatos folyamatokban.
Törekedjünk arra, hogy a tanuló értse és a gyakorlatban is alkalmazza a környezet- és természetvédelem
legfontosabb alapelveit, valamint tegyük képessé a tanulót arra, hogy mikrokörnyezetében aktív szerepet vállaljon
a szennyező anyagok káros mértékű felhalmozódásának megelőzésében.
Ismertessük meg, vétessük észre a természet szépségeit és tegyünk kísérletet a természeti szépségeknek a tanulók
értékrendjébe megfelelő módon történő beillesztésére.
Tudatosítsuk a tanulóban, hogy a biológiai jelenségek, folyamatok egyik alapvető jellemzője az idő, az idő
múlásával az élő rendszerek is változnak. Adjunk áttekintést a földi élet fejlődéséről, az emberi élet szakaszainak
főbb jellemzőiről, életfolyamatok visszafordíthatatlanságáról.
Érjük el annak magától értetődő elfogadását, hogy az emberi faj rasszai értelmi és érzelmi fejlődésre való
képességükben nem különböznek egymástól.
Mutassuk meg, hogy a biológiai objektumok, jelenségek megismerése is folyamat, közelítés a valóság felé.
Tudatosítsuk, hogy a biológiai ismeretek fejlődése a különböző népek, országok tudósai, kutatói egymásra épülő
munkájának eredménye, s ebben a munkában jelentős szerepet töltöttek be a magyar tudósok, kutatók is.

10. évfolyam
Dr. Lénárd Gábor: Biológia I.
Both-Revákné: Biológia I. Munkafüzet gimnáziumok 10. évfolyam számára

Belépő tevékenységformák
A legjellegzetesebb élőlénycsoportok általános jellemzése.

241

Az állatok és növények legfontosabb életfolyamatainak megnevezése és rövid ismertetése.
A legismertebb élőlénycsoportok testfelépítési és életműködési jellemzőinek ismertetése ábrák, makettek segítségével.
A különböző életfolyamatok lényegének kiemelése.
Az élőlények testének fölépítése és életműködése közötti összefüggések felismerése, megfogalmazása.
A legismertebb élőlénycsoportok tipikus képviselői testének, életműködéseinek összehasonlítása, a hasonlóságok
és különbségek felismerése, megfogalmazása.
A növények, a gombák és az állatok rendszertani elkülönítésének értelmezése az anyagcsere-folyamatok alapján.
Tanulói kiselőadás készítése önálló témakutatással az élőlények szervezeti felépítésének és működésének összefüggéseiről.
Fénymikroszkóp használata, a látómezőben lévő kép leírása, értelmezése tanári segítséggel.
Egyszerű kísérletek önálló elvégzése, a tapasztalatok dokumentálása és értékelése.
A többi természettudományos tantárgyban tanult ismeretek alkalmazása a biológiai jelenségek értelmezésében.
Az évi órakeret beosztása
új anyagra
tanulói vizsgálatokra
összefoglalásra
összesen
Témakör

46 óra
4 óra
5 óra
55 óra
Tartalom

Bevezetés a biológiába, az élőlények rendszerezése 2 óra
A biológia tudománya

A biológiai rendszer. A mesterséges és természetes rendszer.

Az élet jellemzői

Az élő rendszerek tulajdonságai. A szerveződési szintek.
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Témakör

Tartalom

Az élőlények testfelépítésének és életműködéseinek változatossága
A vírusok, a prokarióták A vírusok felépítése, a vírusfertőzés folyamata és a vírusok egészségügyi jelentősége.
és az eukarióta egysejtűek A baktériumsejt (prokarióta sejt) felépítése, a baktériumok egészségügyi jelentősége és
2 óra
szerepe a bioszférában.
Az eukarióta egysejtűek néhány képviselőjének testszerveződése, jellemzői,
jelentősége.
Az állatok teste és
Az állatok testszerveződésének és életműködéseinek kapcsolata és általános jellemzői.
életműködései 20 óra
Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői.
Az állatok mint heterotróf élőlények.
Az önfenntartó és fajfenntartó életműködés fogalma.
Az önfenntartó és fajfenntartó életműködések, valamint a környezet, az életmód és
a testszerveződés kapcsolatának összehasonlítása a felsorolt állatcsoportoknál.
Gerinctelen állatok: szivacsok, laposférgek, gyűrűsférgek, rovarok, fejlábúak.
Gerinces állatok: halak, kétéltűek, hüllők, madarak és emlősök.
Az állatok öröklött és tanult magatartása.
Az állatok társas viselkedése, kommunikációja.
A növények teste és
A növényi test szerveződésének és anyagcseréjének általános jellemzői.
életműködései 20 óra
A növényi és állati sejt felépítésének összehasonlítása.
Az autotróf anyagcsere lényege, a növények szerepe a bioszférában.
Az autotróf és heterotróf anyagcsere összehasonlítása.
Telepes növények. A telepes moszatok.
A mohák teste és anyagforgalma.
A növényi szövetek és szervek megjelenése a harasztoknál, nyitvatermőknél és zárvatermőknél.
A szövetes növények testfelépítése, anyagforgalma.
A növényi szövetek típusai, jellemzői, funkciói.
A növények szervei.
A növények anyagfelvétele és leadása. Gázcsere és párologtatás.
A szállítónyalábok felépítése és működése.
A növények tápanyag-raktározása.
A szövetes növények mozgásai, a növényi hormonok.
A szövetes növények szaporodása.
Az ivaros és ivartalan szaporodási módok jellemzői.
A zárvatermők szaporodása és egyedfejlődése.
A szaporodás, az egyedfejlődés és a környezet kapcsolata.
A gombák teste és
A gombák testfelépítésének sajátosságai.
életműködései 2 óra
A gombák életmódja, gyakorlati és egészségügyi jelentősége, kölcsönhatásaik növényekkel és állatokkal.
A legfontosabb ehető és mérgező gombák felismerése.

243

A továbbhaladás feltételei
Ismerjék az élőlények legfontosabb csoportjaira jellemző testszerveződési formákat.
Legyenek képesek a különféle élőlények életműködéseinek lényegét kiemelni és röviden megfogalmazni.
Ismerjék fel, hogy többféle testfelépítés is eredményezhet hasonló működést.
Legyenek képesek az élőlényeket testszerveződésük és életműködéseik alapján összehasonlítani, csoportosítani.
Legyenek képesek elkülöníteni az élőlények önfenntartó és fajfenntartó működését.
Az ember és a különféle állatok testének, életműködéseinek összehasonlítása során lássák be, hogy – biológiai
nézőpontból – az ember csak egy az élőlények közül.
A testszerveződés és az anyagcsere-folyamatok alapján értsék, hogy a növények, a gombák és az állatok miért
alkotnak külön országot az élőlények természetes rendszerében.
Értsék az autotróf és heterotróf anyagcsere lényegét.
Értsék meg, hogy a fotoszintézis folyamata miért alapvető a földi élővilág számára.
Ismerjék a növényi sejtek és szövetek legfontosabb jellemzőit.
Tudjanak példákat mondani arra, hogy a szövetes növények a különféle életműködéseiket milyen testszerveződési
formákkal valósítják meg.
Ismerjék a zárvatermők szaporodásának, mag- és termésképzésének főbb szakaszait.
Ismerjék az állati sejtek és szövetek legfontosabb jellemzőit.
Tudjanak példákat mondani arra, hogy az állatoknál az egyes életműködéseket milyen testszerveződés biztosítja.
Ismerjenek néhány példát az ivadékgondozás különféle formáira.
Ismerjék a gombák legfontosabb jellemzőit, biztosan ismerjék fel a gyilkos galócát.
Legyenek képesek egyszerű vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni, a változásokat észlelni és értelmezni.
Szerezzenek gyakorlatot a fénymikroszkóp kezelésében és a látómezőben észlelt kép értelmezésében.

11. évfolyam
Dr. Lénárd Gábor: Biológia 11,
Both-Revákné: Biológia II. .Munkafüzet gimnáziumok 11. évfolyam számára

Belépő tevékenységformák
A sejtek összetevőinek ismertetése és a sejtekben lejátszódó folyamatok értelmezése ábrák és mikroszkópos
felvételek segítségével.
A sejtalkotók felépítése és működése közötti szoros összefüggés felismerése, a sejtszintű és a szervezetszintű
életfolyamatok között kapcsolat belátása.
Egyszerű sejtbiológiai vizsgálatok, kísérletek elvégzése, rendezett dokumentálása, értékelése.
A kémia és biológia tantárgyban tanult ismeretek összekapcsolása.
A sejtosztódás folyamatának bemutatása ábrák segítségével.
Az ember legfontosabb életműködéseinek ismerete és az életműködések közti kapcsolatok felfedezése.
Az emberi szervezet működésével kapcsolatos egyszerű megfigyelések, vizsgálatok elvégzése, dokumentálása,
értékelése.
A legfontosabb életműködések szabályozásának illusztrálása egy-egy példával.
Az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás fontosságának megértése.
Az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányainak belátása.
A rendszeres testmozgás szükségességének felismerése.
Az egészséges életmódot erősítő értékek felismerése és az egészséget fenntartó magatartás szokásrendszerének
tudatosítása.
A betegség-megelőzés, a szűrővizsgálatok, a védőoltások egyéni és közösségi-társadalmi szükségességének belátása.
A testi és mentális egészségre káros anyagoktól való tartózkodás elfogadása.
Önálló anyaggyűjtés és előadások, vitafórumok tartása az egészséges életmód témakörében.
Az emberi szexualitás biológiai és társadalmi-etikai megismerése.
A felelősségteljes nemi magatartásra való törekvés kialakítása.
A lakosság egészségügyi mutatóinak megismerése, a veszélyeztető tényezők felismerése és tájékozottság a
megelőzés gyakorlatában.
Áltudományos és kereskedelmi célú sajtóanyagok kritikai elemzése.
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Az évi órakeret beosztása
új anyagra
tanulói vizsgálatokra
összefoglalásra
összesen
Témakör

46 óra
4 óra
6 óra
56 óra
Tartalom

A sejtek felépítése és anyagcseréje 16 óra
A sejtek felépítése

A sejtek anyagcserefolyamatai

A szaporodás és
öröklődés sejttani alapjai

A biogén elemek és szerepük az élő szervezetben.
A víz biológiai szempontból fontos tulajdonságai.
A szénhidrátok, a lipidek, a fehérjék és a nukleinsavak legfontosabb tulajdonságai,
biológiai szerepük.
Az eukarióta sejt legfontosabb sejtalkotói.
A membránok, a színtestek, a mitokondrium és a sejtmag felépítése, funkciója.
A diffúzió és az ozmózis. A sejtek anyagfelvétele és leadása.
A passzív és aktív transzport jellemzői.
A katalízis fogalma és az enzimek szerepe a biológiai folyamatokban.
A felépítő és lebontó anyagcsere-folyamatok összefüggése.
A fotoszintézis, az erjedés és a biológiai oxidáció folyamatának lényege.
A sejtek anyag- és energiaforgalma
Az információ kódja és átírása, a nukleinsavak és a fehérjék szintézise.
A gén és az allél fogalma.
A génműködés.
Az öröklődő információ megnyilvánulása: DNS RNS fehérje tulajdonság.
A kromoszómák, a kromoszómaszám, haploid és diploid sejtek.
A sejtosztódás, a mitózis és meiózis folyamata és biológiai jelentősége.
A genetikai információ variálódása a meiózis és a megtermékenyítés során.
A mutációk típusai és következményei.
Az embert érő mutagén hatások és ezek következményei.

Az ember önfenntartó életműködései és ezek szabályozása 30 óra
Az önfenntartó
működések áttekintése
Az idegi és hormonális
szabályozás

A szervezet belső környezete.
Az egyes életműködések funkciója a belső környezet állandóságának
fenntartásában.
A szabályozás és a vezérlés fogalma.
Az idegsejtek felépítése, az idegszövet.
Az ingerlékeny sejtek nyugalmi és ingerületi állapota, az ingerület átadása, a
szinapszis, a reflexív.
Az idegrendszer tagolódása.
A központi idegrendszer felépítése, az agyvelő részei.
Az idegrendszer szomatikus és vegetatív működése.
Az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai.
Az idegrendszer működésével kapcsolatos egészségügyi ismeretek.
Az érzékszervek működésének általános elvei.
A szem felépítése és működése.
A hallószerv felépítése és működése. Az egyensúly érzékelése.
A kémiai érzékelés fogalma. Az íz- és szagérzékelés.
A bőr érző működése.
Az érzékszervek védelme és betegségei.
A hormonális szabályozás alapelvei.
A hipotalamusz – agyalapi-mirigy rendszer.
A pajzsmirigy, a mellékvese, a hasnyálmirigy legfontosabb hormonjai és ezek
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Témakör

A keringési rendszer

Az immunitás

A táplálkozás

A légzés

A bőr és a mozgás

A kiválasztás

Tartalom
hatása.
A hormonrendszer egészségtana.
A testfolyadékok összetétele, keletkezése, kapcsolatuk.
A vörösvérsejtek, fehérvérsejtek és vérlemezkék funkciója.
Az értípusok összehasonlítása, a hajszálerek működése.
A nyirokkeringés.
A szív szerkezete és működése, a nagy és a kis vérkör funkciója.
A pulzuszsám és a vérnyomás szabályozása.
A szív- és érrendszeri betegségek veszélyeztető tényezői és ezek megelőzése.
A kisebb vérzéssel járó sérülések ellátásának módjai.
Az immunrendszer funkciója.
Az immunrendszer jellemző sejtjei.
A sejtes és az antitestes immunitás lényege. A védőoltások.
A vércsoportok.
Az immunrendszerrel kapcsolatos alapvető egészségügyi ismeretek.
A táplálkozás jelentősége és folyamatai.
Az emésztés lényege, a nyál, a gyomornedv, a hasnyál, az epe és a bélnedv funkciója
az emésztésben.
Az előbél szakaszai és ezek funkciói.
A középbél funkciója, a szerves és szervetlen anyagok felszívódása.
Az utóbél funkciói.
A táplálkozás szabályozása, éhség- és szomjúságérzet.
A táplálkozással kapcsolatos mindennapi egészségügyi ismeretek.
Táplálék és tápanyag. Helyes és helytelen táplálkozás, túltápláltság.
A légutak szakaszai és funkciói.
A hangképzés.
A tüdő felépítése.
A légcsere, a gázcsere és a sejtlégzés. A légzőmozgások.
A légzés szabályozása.
A légzőszervekkel kapcsolatos egészségügyi ismeretek.
A bőr felépítése és funkciói, az egészséges bőr.
A bőr részvétele a szervezet hőháztartásában.
A bőr gondozása és védelme.
A csontok kémiai összetétele, szerkezete és kapcsolódása.
A csontváz fontosabb részei és azok szerepe.
Az izmok funkciója és kapcsolódása a vázrendszerhez.
A vázizom felépítése.
A mozgási szervrendszer akaratlagos és akaratunktól független szabályozása.
Mozgásszervi betegségekkel és sérülésekkel kapcsolatos egészségügyi ismeretek, a
mindennapos testmozgás jelentősége.
A vese szerepe, felépítése és működése. A húgyutak.
A vizelet összetételének és mennyiségének szabályozása.
A kiválasztószervekkel kapcsolatos egészségügyi ismeretek.
Az ember szaporodása és egyedfejlődése 4 óra

Az ember szaporodása

Az ivarsejtek.
A hím ivarszervek: a here felépítése és működése, a járulékos ivarmirigyek és az
ivarutak.
A hím ivari működések hormonális szabályozása.
A női ivarszervek: a petefészek és az ivarutak felépítése és működése, a ciklus.
A ciklus hormonális szabályozása.
Az emberi szexualitás. A fogamzásgátlás módjai.
A nemi úton terjedő betegségek és megelőzésük.
A rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálatok jelentősége.

246

Témakör

Tartalom

Az ember egyedfejlődése

A terhesség kialakulása, lezajlása, hormonális szabályozása, a szülés.
Az embrionális és posztembrionális fejlődés szakaszai, testi és pszichés jellemzői.
Általános egészségtan 6 óra

Egészségügyi ismeretek

A mindennapok egészségügyi ismeretei, elsősegélynyújtás, az orvosi ellátás igénybevétele.
Veszélyeztető tényezők, civilizációs ártalmak.
Szenvedélybetegségek.
Az utódvállalás, családtervezés, genetikai tanácsadás és terhesgondozás.
Környezet-egészségtan, környezethigiéné.
A lelki egészség.

A továbbhaladás feltételei
Ismerjék a sejtalkotók felépítése és működése közötti összefüggést, tudjanak a sejtszintű és a szervezetszintű
életfolyamatok között kapcsolatot teremteni.
Legyenek képesek egyszerű sejtbiológiai és élettani vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni és ezek eredményeit a
célnak megfelelő módon rögzíteni és értelmezni.
A biológiai jelenségek magyarázatakor helyesen használják a kémia tananyagában megismert fogalmakat.
Ismerjék az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti kapcsolatot, az ember egészséges életműködését
veszélyeztető anyagoknak a szervezetre gyakorolt hatásait.
Alakuljon ki az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás igénye. Lássák be az egészségkárosító szokások egyéni
és társadalmi hátrányait.
Ismerjék fel az egészséget erősítő értékeket.
Értsék meg, hogy a rendszeres testmozgás minden embernek alapvető szükséglete.
Lássák be, hogy a betegség-megelőzés, a szűrővizsgálatok, a védőoltások az egyéni és a közösségi-társadalmi
érdekeket is szolgálják.
Tudatosan tartsák távol magukat mind a testi, mind a mentális egészségre káros anyagoktól.
Ismerjék az önfenntartó szervek helyét, funkcióját és működésük összefüggését.
Legyenek képesek részekre felosztani az idegrendszert morfológiai és működési szempontból, tudják kiemelni az
egyes részek működésének lényegét.
Sorolják fel a legfontosabb hormontermelő mirigyeket, tudják ezek hormonjainak legfőbb hatásait.
Sorolják fel a férfi és női ivarszerveket, ismerjék az ivarszervek felépítésének és működésének alapjait.
Értsék meg és fogadják el, hogy az ember szexualitása nem pusztán biológiai folyamat. Legyenek képesek
felelősségteljes nemi magatartásra.
Ismerjék a nem kívánt terhesség megelőzésének legfontosabb módjait.
Ismerjék az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit.
Értelmezzék az egészség megőrzését az élettelen és élő környezettel való harmonikus együttélés eredményeként, a
betegséget ennek a harmóniának megbomlásaként.

12. évfolyam
Dr. Lénárd Gábor: Biológia 12,
Both-Revákné: Biológia III. .Munkafüzet gimnáziumok 12. évfolyam számára
Az évi órakeret beosztása
új anyagra
tanulói vizsgálatokra
összefoglalásra
összesen

38 óra
4 óra
6 óra
48 óra

Belépő tevékenységformák
247

Az öröklődés lényegének kiemelése, önálló megfogalmazása.
Annak belátása, hogy az élőlények és az élővilág állandó változása szükségszerű és természetes folyamat.
Annak felismerése, hogy az örökítő anyag változatosságának csökkenése veszélyes a földi élet számára.
A természet- és környezetvédelem fontosságát bizonyító önálló kiselőadások tartása.
Érvelés a természetvédelmi területek fontossága mellett és a környezetszennyező, környezetpusztító
tevékenységek ellen.
Egyszerű ökológiai grafikonok, ábrázolások elemzése és készítése.
A táplálkozási hálózatok mennyiségi jellemzőinek vázlatos ábrázolása, az ilyen ábrák értelmezése.
Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának önálló ismertetése vázlatrajzok, folyamatábrák segítségével.
Élőlények és élőhelyük megfigyelése, a tapasztalatok dokumentálása.
A rendelkezésre álló nyomtatott és elektronikus információhordozók önálló használata a biológiai környezet
minél több oldalról való és minél részletesebb megismeréséhez.
Önálló tájékozódás az élővilág természetes rendszerében, annak elfogadása, hogy a fejlődéstörténeti rendszer a
természetes rendszer.
Az ember elhelyezése a földi élővilág rendszerében.
A bioszférát, a földi környezetet veszélyeztető jelenségek felismerése, környezetkímélő társadalmi-gazdasági
stratégiák, alternatívák megnevezése.
Annak belátása, hogy csak az egyének és a közösségek tudatos környezetkímélő magatartása akadályozhatja meg
az olyan emberi tevékenységeket, amelyek a földi környezetet szélsőséges mértékben változtatják, illetve a
változásokat olyan mértékben felgyorsítják, amit az evolúció nem képes követni.
A legfontosabb evolúciós események időrendjének áttekintése.
Annak tudatosulása, hogy az ember evolúciója során kialakult eltérések nem értékükben különböznek; a biológiai és
kulturális örökség az emberiség közös kincse, amelyhez minden embercsoport hozzájárult.
Témakör

Tartalom
Az öröklődés 8 óra

Egy gén által
A fenotípus és a genotípus, a homozigóta és a heterozigóta kifejezések jelentése.
meghatározott tulajdonság Az intermedier és a domináns–recesszív öröklésmenet, valamint a kodominancia
öröklődése
lényege.
Néhány emberi tulajdonság, betegség öröklődése.
Több tulajdonság egyidejű A nem és a nemhez kapcsolt tulajdonságok öröklődése.
öröklődése
Az emberi ivar kialakulása.
A gének és a környezet
A környezet hatása, a genetikai információ megnyilvánulásának korlátai. A gének
hatása a tulajdonságok
kölcsönhatásának jelentősége, a mennyiségi jellegek kialakulása.
kialakításában
A genetikai ismeretek
A genetikai kutatások jelentősége.
gyakorlati vonatkozásai
A genetikai eredmények és kutatások etikai kérdései.
A populációk és az életközösségek 20 óra
A populációk
A populáció fogalma.
tulajdonságai és változásai Egyedszám, egyedsűrűség és ezek változása, koreloszlás.
Túlélési stratégiák.
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Témakör

Tartalom

Az élettelen környezeti
A környezet fogalma. Az élő- és élettelen környezet.
tényezők és ezek változásai A legfontosabb élettelen környezeti tényezők jellemzői és hatásaik az élőlényekre.
A víz, a levegő és a talaj szennyezése és védelme.
Az élettelen környezeti tényezők élővilágra gyakorolt hatása.
Ökológiai rendszerek
Populációk közötti kölcsönhatások.
Táplálkozási hálózatok. Termelők, fogyasztók, lebontók.
Az ökoszisztéma fogalma.
A létfontosságú anyagok körforgása a természetben.
Az emberi tevékenység következményei az anyagforgalomban.
Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának összefüggése, mennyiségi
viszonyai.
Természetes és
Az életközösségek fogalma és jellemzői.
mesterséges
A természetes életközösségek mint önszabályozó rendszerek.
életközösségek
A legfontosabb hazai életközösségek.
Az élővilág sokféleségének fontossága.
A környezet- és természetvédelem.
Az élővilág evolúciója és a jelenkori bioszféra 10 óra
Az evolúció alapjai és
bizonyítékai

Az evolúció lényege. A populációk genetikai változatossága.
Ideális és reális populációk.
A természetes szelekció darwini modellje.
Adaptív és nem adaptív evolúciós folyamatok; a fajok kialakulása.
Az evolúció bizonyítékai.
Az evolúció folyamata
Az élet keletkezésére vonatkozó elképzelések. A prebiológiai evolúció.
A földi környezet lényeges változásainak összefüggése az élővilág evolúciójával.
A prokarióta és eukarióta sejtek kialakulása.
A többsejtűek evolúciójának legfontosabb lépései a tengerekben.
A szárazföldi növények törzseinek kialakulása.
Az állatok alkalmazkodása a szárazföldhöz.
A jelenkori élővilág kialakulása.
Az ember evolúciója
A korai emberfélék evolúciója.
A Homo nemzetség evolúciója.
A nagyrasszok kialakulása és a kulturális evolúció.
A bioszféra jelene és jövője A főtermék-központú, rövidtávra tekintő gazdálkodás.
A talajt, a vizeket és a légkört károsító hatások és ezek következményei.
A Föld globális folyamatai és az emberiség globális problémái.
A humánökológia. Civilizációs hatások és ártalmak.
Az ember tevékenységének hatása a saját és a többi élőlény evolúciójára.
Az ember tevékenységének hatása saját és környezete egészségére.
A fejlődés alternatív lehetőségei.
A bioszféra jövője.

A továbbhaladás feltételei
Tudjon érvelni a természetvédelmi területek fontossága mellett és a környezetszennyező, környezetpusztító
magatartás ellen.
Legyen képes táplálkozási hálózatok, életközösségek mennyiségi jellemzőit vázlatosan ábrázolni, az ilyen ábrákat
értelmezni.
Igényelje, hogy biológiai környezetét minél több oldalról, és minél részletesebben megismerje, használjon ehhez
ismeretterjesztő folyóiratokat, könyveket, határozókat és egyéb információhordozókat.
Alakuljon ki az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás igénye. Lássa be az egészségkárosító szokások egyéni és
társadalmi hátrányait.
Értse meg, hogy a rendszeres testmozgás az ún. civilizált embernek is alapvető szükséglete.
Lássa be, hogy a védőoltások az egyéni és a közösségi-társadalmi érdekeket is szolgálják.
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Legyen képes az egészséget erősítő értékek felismerésére és az egészséget elősegítő magatartás elsajátítására.
Értse meg, hogy az élőlények biológiai jellemzői anyagilag meghatározottak és az örökítő anyagban nem kódolt
tulajdonságok nem fejleszthetők ki.
Jusson el annak az elfogadásához, hogy az élőlények és az élővilág állandóan változnak.
Lássa világosan, hogy az örökítő anyag változatosságának csökkenése a földi élet számára veszélyes, ez legyen
természetvédő tevékenységének egyik mozgatója.
Lássa be, hogy egyes emberi tevékenységek a földi környezetet szélsőséges mértékben változtatják, illetve a
változásokat olyan mértékben felgyorsítják, amit az evolúció nem képes követni.
Legyenek képesek nyomtatott és elektronikus forrásokból a témákhoz kapcsolódó információk gyűjtésére,
rendszerezésére és értelmezésére. Legyenek képesek ábrákról, képekről, diagramokról információk leolvasására,
illetve azok értelmezésére.
Tudják az egyes témákhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismereteiket röviden összefoglalni szóban, illetve
írásban, legyenek képesek egyszerű prezentációkat készíteni elektronikus információtechnológiai eszközök
segítségével.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés eredményességének vizsgálata. Az iskola
pedagógiai programjában meghatározott módon értékeljünk.
A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a tanulóknak
fejlődést kell elérniük.
A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:
Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, megértése, fogalmak felismerése, és
alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása. (Szemléletformálás, a jó gyakorlatok kialakítására, a
biológiai műveltségkép.) Rendszerező tevékenység és az összehasonlító képesség.
Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése. Évfolyamokra bontva:
10. évfolyamon növény- és állatszervezettani és élettani jellemzők összehasonlítása.
11. évfolyam az ember életműködései, biokémiai ismeretek, sejtbiológia.
12. évfolyamon genetika, evolúcióbiológia
Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban.
Szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelő képesség
fejlesztése mindennapos élethelyzetekben a verbális és nonverbális közlések összhangja.
Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekről, és az ismereteiknek megfelelő szinten legyenek képesek az
így szerzett információk kritikus értékelésére. A felelősségvállalás attitűdjének kialakítása, magasabb rendű
műveletek – analízis, szintézis.
A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. Formái:
Folyamatos órai ellenőrzés és értékelés, például ellenőrző kérdések, gondolkodtató kérdések formájában vagy
egy-egy gyakorlati részfeladat megoldása kapcsán. (Amelyek megválaszolásakor az is kiderül, hogy a
tanulóknak helyes képzetei alakultak-e ki, jól használják-e a biológiai szakkifejezéseket, értik-e az
összefüggéseket.)
Szóbeli és/vagy írásbeli beszámoló egy-egy résztémából. Sztenderdizált feladatsorokból összeállított
feladatlapok, ismeretek megállapításához készített tesztek.
Kiselőadás, írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a megadott szempontok, vagy önálló gyűjtés
alapján, ennek értékelése.
Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása (képi, írásbeli, szóbeli) és ennek
értékelése. Vizsgálómódszerek gyakorlati alkalmazásában való jártasságot bizonyító tevékenységek.
Vitaszituációkban való részvétel, vitakultúra, argumentációs képesség szintjének írásbeli, szóbeli értékelése.
Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése.

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK
BIOLÓGIA
Rendszerezés, rendszertani kategóriák
Biológiai vizsgálati módszerek ismerete (fénymikroszkóp, metszetkészítés)
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Diffúzió, ozmózis, plazmolízis

Katalizátorhatás, aktiválási energia
Enzimek, enzimbetegségek
Biogén elemek, ionok
Szervetlen molekulák, vegyületek (víz, C02, ammónia)
Lipidek
Szénhidrátok, Fehling reakció, ezüsttükör-próba, Lugol-próba
Fehérjék, denaturáció, koaguláció, biuret és xantoprotein reakció
Nukleotidok, nukleinsavak
Felépítés és lebontás kapcsolata
Felépítő folyamatok (fotoszintézis, fehérjeszintézis)
Lebontó folyamatok (glükolízis, citromsav-ciklus, terminális oxidáció, erjedéses folyamatok)
Nukleinsavak mint információ hordozók
Prokarióta, eukarióta növényi és állati sejt és sejtalkotók
Biológiai membránok
Transzportfolyamatok
Mitokondrium
Színtestek
Sejt információs rendszere(sejtmag, kromoszómák)
Sejtciklus, mitózis, meiozis
Vírusok
Prokarióták
Egysejtű eukarióták
Gombák, növények, állatok elkülönülése
Gombák, zuzmók
Moszatok, mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők
Mohák mikroszkópos vizsgálata
Szivacsok, csalánozók, férgek, puhatestűek
Ízeltlábúak
Gerincesek
Növényi szövetek
Szövetek mikroszkópos vizsgálata
Gyökér, szár, levél
Növények táplálkozása, légzése, anyagszállítása
Virág, termés
Növények szaporodása, egyedfejlődése, hormonális szabályozása
Állati szövetek
Szövetek mikroszkópos vizsgálata
Állatok táplálkozása, légzése, anyagszállítás
Állatok kiválasztása, szaporodása, idegi és hormonális szabályozása
Homeosztázis
Ember kültakarója,
Vázrendszere, csontok felépítése izomrendszere
Mozgásrendszer egészségtana
Mozgás szervrendszer szabályozása
Ember táplálkozása
Ember táplálkozásának egészségtana
Ember légzése
Légzés egészségtana
Légzés szabályozása
Ember anyagszállítása, keringési szervrendszere
Vér, nyirok, szövetnedv
Keringési rendszer egészségtana
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Keringési rendszer szabályozása
Ember kiválasztó szervrendszere
Kiválasztás szabályozása
Kiválasztás egészségtana
Idegi szabályozás
Elemi idegjelenségek
Idegsejt típusok, szinapszisok
Központi idegrendszer általános felépítése
Gerincvelő felépítése, gerincvelő szomatikus és vegetatív reflexei
Központi idegrendszer: agytörzs, középagy, köztiagy, kisagy, nagyagy
Környéki idegrendszer általános felépítése
Vegetatív idegrendszer, szimpatikus és paraszimpatikus központok, hatások
Vegetatív érző és mozgató rendszerek
Testmozgató rendszerek, piramis és extrapiramidális pályák
Látás, szem felépítése, vakfolt vizsgálata
Hallás, egyensúlyozás
Idegrendszer egészségtana
Drogok
Hormonok, hormonális szabályozás
Endokrin, neuroendokrin rendszer
Hipofízis, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, mellékvese, hasnyálmirigy, ivarmirigyek Hormonrendszer
egészségtana
Immunitás, immunrendszer
Vércsoportok
Immunrendszer egészségtana
Ivarmirigyek és szaporítószervek
Egyedfejlődés
Szaporodás és egyedfejlődés egészségtana
Populációk, nagysága, szerkezete, változásai
Populációk ökológiai kölcsönhatásai
Környezet és tűrőképesség
Élettelen környezeti tényezők
Ökoszisztéma anyagforgalma, energiaáramlása
Biológiai sokféleség
Társulások szerkezete, változása
Hazai társulások
Biomok és bioszféra
Környezet és természetvédelem
Levegő, víz, talaj, védelme
Energia, sugárzás, hulladékgazdálkodás
Genetikai alapfogalmak
Mutáció
Génműködés szabályozása
Minőségi jellegek öröklése, öröklésmenetek (domináns-recesszív, intermedier, kodominans)
Génkölcsönhatások, családfa analízis

KÉMIA
9–10. évfolyam
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Célok és feladatok
A gimnázium 9–10. évfolyamán az általános iskolában megszerzett ismeretek alapján tovább építjük a diákok
kémiai ismeretrendszerét. A többi természettudományban szerzett tudással egyre több ponton érintkezve
továbbfejlesztjük a tanulók képességeit, munkaszeretetét és világképét.
A diákok tanulásában ebben a korban már a megértés dominál. Fizikai ismereteik és az általános kémia
megértésen alapuló tárgyalása az általános iskolában tanultakat értelmezi, rendszerezi, és megalapozza a szerves
kémiai ismereteket. A hétköznapi életből vett példák ezt a megismerési folyamatot életközelivé teszik.
A diákok anyagismerete gimnáziumi tanulmányaik során a szervetlen vegyületeken túl kiegészül a háztartás, a
közvetlen környezet (környezettudatosságranevelés), a gazdaság (gazdasági nevelés) és a természet, az élő anyag
szempontjából kiemelkedő szerves anyagok tulajdonságaival. Megismerik az egészségkárosító szenvedélybetegségek kulcsvegyületeit (alkohol, nikotin, koffein, drogok) és ezek biológiai, társadalmi hatását (testi-lelki
egészségre nevelés).
A kísérletezésben már gyakorlattal rendelkező gyerekek közül sokan tanári felügyelet mellett, leírás alapján,
önállóan készítenek elő és hajtanak végre, estenként értelmeznek is kísérleteket, méréseket.
Alkalmazzuk és alkalmaztatjuk a 2000. évi XXV. törvény a „kémiai biztonságról” előírásait. Mutassunk példát! A
környezetkárosító anyagokat pl. ne öntsük a lefolyóba!
A molekulamodellek használata elengedhetetlen a kovalens és a másodrendű kémiai kötések, valamint a szerves
kémia feldolgozása során. A modellek készítése segít megérteni a térbeli viszonyokat, fejleszti a térszemléletet
Az üzemlátogatások is szerepet játszhatnak a kémiai ipar és a mindennapi élet eddig ismeretlen vetületének
bemutatásában, a pályaorientációban, a gyártási folyamatok során a felmerülő problémák, a környezeti gondok
felismerésében.
A kooperatív csoportmunka, a tananyag projektekkel történő feldolgozása, a drámapedagógiai módszerek
alkalmazása, valamint a tantárgyi koncentráció egymást erősítő hatásának eredményeként a 10. évfolyam végére
már színvonalas, tudományos értékű szóbeli és írásbeli szövegalkotásra lehetnek képesek a tanulók.
14–16 éves korban a diákok szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékonyak a környezeti gondokra. Már kezdik
átlátni a világot, érzékelik és értik a fonák helyzeteket, erős a kritikai érzékük és érzelmileg, értelmileg is nagyon
nyitottak. Fontos cél és egyben lehetőség a környezeti nevelés érdekében a szaktanárok együttműködésével, a
tantárgyak közti koncentráció eredményeként, a gimnáziumi biológia, a földrajz és a fizika tárgyak integrálása.
Komoly eredményeket lehet így elérni a környezeti nevelés terén a diákok világképe, környezetszemlélete,
értékrendje és mindennapi szokásai tekintetében is. Ennek érdekében lényeges, (ha eddig ez még nem történt
meg), hogy a helyi tanterv felülvizsgálatakor a természettudományos tanárok kooperáljanak.
A kémiatanulás során olyan ismeretrendszert és képességkészletet sajátítanak el a tanulók, amely továbbépíthető
alapot ad a mindennapi élet szintjén az anyagok és a velük kapcsolatos információk kezeléséhez, amely
differenciált módszereket, tehetséggondozó foglalkozásokat alkalmazva sikeres (akár előrehozott) középszintű
kémia érettségi vizsgára készíthet fel, és amely kiegészítéssel lehetővé teszi az emeltszintű érettségi vizsgát,
valamint az alaptudományok vagy az alkalmazott tudományok területén eredményes felsőfokú tanulmányok
folytatását.
A kémia tantárgy a kulcskompetenciák közül első sorban a természettudományos kulcskompetenciák
kialakításában vesz részt, de fontos szerepet játszik a matematikai kulcskompetencia (pl. hétköznapi életből vett
számolási feladatok révén), az anyanyelvi kommunikáció (pl. kooperatív feladatok, projektek, drámapedagógiát
alkalmazó feladatok), a digitális kompetencia (pl. anyaggyűjtés, a digitális tananyagbázis használata, a korosztályi
adottságoknak megfelelő poszter-, prezentációkészítés), hatékony, önálló tanulás kialakításában is. A tantárgy
lehetőségeket ad az idegennyelvi kompetencia (pl. a szakkifejezések értő használata), a szociális és állampolgári
kompetencia (pl. a tudomány és technika fejlődése, vagy drámapedagógiai módszerekkel feldolgozott közösséget
érintő problémák kapcsán), a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia (kooperatív csoportmunkában,
projektmunkában végzett feladatok), az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség (kooperatív
csoportmunkában, projektmunkában végzett feladatok produktumai: tablók, poszterek stb.) fejlesztésére is.
Kiemelendő: a tanítás során differenciáltan kell elvárni a tananyagot. A legjobbak rendelkezzenek az érettségihez
nélkülözhetetlen biztos ismeretekkel, viszont a gyengébbektől ne várjuk el a számukra nehezen elsajátítható,
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elvont ismereteket. Ez utóbbiak esetében első sorban a természettudományos nevelésre kell koncentrálni.
Mindezt a tanítás alaposan átgondolt szervezésével, ha erre mód van (akár néhány tanuló számára szervezett)
tehetséggondozó szakkörrel lehet elérni. Alapvető, hogy nem a kisszámú jó képességű, hanem a nagyszámú
átlagos, vagy gyengébb képességű tanulót tanítjuk az órákon. A kiemelkedő képességűek tehetséggondozását
átgondolt szervezőmunkával a tanórákon (pl. külön feladatokkal, megbízatásokkal stb.), vagy azokon kívül
végezzük. A kollégák ismerjék és használják a kémia érettségi részletes követelményrendszerét. A gyengébbek
számára készüljön minimális követelményrendszer. Ez tartalmazza azokat az elvárásokat, amelyeket minden
tanuló teljesíteni tud, és amit minden tanulónak teljesítenie kell.
Az eredményes kémiatanulásnak speciális módszerei vannak. Ezeket meg kell tanítani. El kell mondani, mely
ismeretek azok, amelyeket a tanulónak az eredményes továbbhaladás érdekében memorizálni kell és melyek azok
az ismeretek, amelyeket a szabályok ismeretében a tanultakból levezethetünk. A megértés, a gyakorlás jelentős az
eredményességben. A képleteket, egyenleteket a tanulás során (akár többször is) célszerű leírni. A lényeg
gyakoroltatásának a tanórán is meg kell történnie. A számítások begyakoroltatását a tanórákon pl. célszerű
heterogén összetételű kooperációs csoport által segítetten végezni, de a korábban bevált módszerek is
alkalmazhatók (pl. tanulópár) a tanórákon és a tanórákon kívül is. Az ilyen típusú munkaszervezés hatékonyabb,
mint a frontálisan vezetett óra, mert lehetőséget ad arra, hogy a problémát már értő tanulók, további diákok
számára segítsenek érthetővé tenni az adott problémát.

Fejlesztési követelmények
A kémia tantárgynak meghatározó szerepe van a kiemelt fejlesztési feladatok közül a környezettudatosságra és a
testi és lelki egészségre nevelésben. Erre a tananyag számtalan ponton ad lehetőséget (pl. üvegházhatást okozó
anyagok, fenol, etil-alkohol, tápanyagok stb.)
A környezettudatosságra neveléshez kapcsolódjon a környezettudatos fogyasztásra nevelés. Fejlesszük a tanulók
kritikus fogyasztói magatartását, hívjuk fel a figyelmet a fogyasztóvédelem kérdéseire.
A kémia további kiemelt fejlesztési feladatok kialakításában is szerepet játszik. Így pl. a kooperatív csoportmunkában, a drámapedagógia segítségével feldolgozott feladatok az énkép és önismeret, valamint az aktív
állampolgárságra, demokráciára, egyéni és csoportos felelősségvállalásra és a felnőttlét szerepeire történő nevelés
folytatódhat. A diákok átélik az együtt végzett munka örömét. Gyakorlatot szereznek a konfliktusok, sikerek,
kudarcok kezelésében.
A fenntartható fejlődés egyéni és közösségi érdek. Fejlesszük felelősségtudatukat ebben a kérdésben is.
A hazai, európai, európán kívüli tudósok kiemelkedő eredményeinek bemutatásával a hon- és népismerettel, az
európai azonosságtudattal és egyetemes kultúrával kapcsolatos ismeretek bővülnek. A látványos, szép
kísérletekkel, színes modellekkel esztétikai érzékük fejleszthető. Megfelelő, a mindennapi élethez kapcsolódó
problémafeladatokkal (pl. hogyan csökkenthető a gázszámla?) gazdasági nevelést végezhetünk.
Ismeretszerzés és alkalmazás
Mutassuk be és értelmezzük a tudomány szerepét a technikai és társadalmi folyamatokban!
Szerezzenek alapos jártasságot a diákok a nyomtatott, sugárzott és digitális média kritikus használatában. Nyelvi,
kommunikációs, számítástechnikai ismereteiket és a helyi audiovizuális lehetőségeket, és a további rendelkezésre
álló ismerethordozókat (pl. könyvtár, tudományos népszerűsítő hetilapok, folyóiratok stb.) használva,
együttműködve, legyenek képesek tudományos igényű előadás tartására, tanulmány megírására, poszter, tabló stb.
készítésére. Alakuljon ki igényük a tudományos ismeretterjesztő irodalom olvasására.
A kísérletek megismétlése és leírás után történő elvégzése után olyan problémákkal kell szembesíteni a tanulókat,
melyeket kísérletek önálló tervezésével és végrehajtásával oldhatnak meg. A vizsgálatok eredményeinek
értelmezésében alkalmazzák a tanult összefüggéseket, elméleteket. Vessék össze a kísérlet várható eredményét a
tapasztalattal és eltérés esetén próbálkozzanak meg, a tanterv által feldolgozott körben, az okok felderítésével.
Legyenek képesek új kísérleti eszközök kreatív használatára, egyszerűbb kísérleti eszközök készítésére.
A molekulamodellek elkészítésében szerezzenek a diákok rutinszintű gyakorlatot. Az elkészített modellek
segítségével legyenek képesek értelmezni a molekulák szerkezetét, fizikai és kémiai sajátságait. Legyenek tisztában
a modell és a valóság viszonyával.
A jelenségek értelmezése során is lehetőség nyílik a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, kialakítható a
tanulókban a jelenségek magyarázatának igénye. Kreativitásukat, együttműködő készségüket, önismeretük
fejlődését változatos módszerek alkalmazásával segítsük (kooperatív módszerek, csoportmunka, projektek,
könyvtár- és internet-használat)! Neveljük tanítványainkat a kémia ismeretanyagán keresztül aktív, viszonyaikat
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megváltoztatni képes, kritikus emberekké. Fejlesszük együttműködőkészségüket. Adjunk lehetőséget arra, hogy
átéljék az együtt végzett munka örömét és azt az örömet, amely a sikeres produktum elismerésével jár.
Legyenek képesek természettudományi ismeretterjesztő szövegek, multimédia-anyagok önálló keresésére,
feldolgozására, értelmezésére, szabad fogalmazásban történő elmondására. Az elvégzett vizsgálatok
eredményeinek különböző médiaeszközöket használó informatív és esztétikus bemutatására.
Látniuk kell, hogy a környezeti problémák hátterében a tudományos-technikai fejlődés, az ipari, gazdasági,
társadalmi folyamatok állnak. A tudomány, a technika, a társadalom komplex összefüggésrendszer. A folyamatok
kritikus elemzése, a problémák felvetése, alternatív megoldások keresése, egyéni álláspontok kialakítása a fejlődés
feltétele. Tudatosítsuk a tanulókban, hogy a természet egységes egész. Az ember beavatkozását a természet
érzékeny egyensúlyába kritikusan kell vizsgálni. Ismerjék fel a tanulók a saját mindennapi életükben a környezeti,
az egészségügyi kockázati tényezőket jelentő problémákat, és tanárok, valamint szülők segítségével közösen
keressenek megoldást az egyszerűbb gondokra. Vállalják fel mindennapi életükben az egészséges,
környezettudatos, takarékos életvitel minél több elemét.
Családjukban, iskolájukban, tágabb környezetükben szerzett személyes tapasztalataik és tanulmányaik nyomán a
diákoknak meg kell érteniük, hogy az egészség és a környezet épsége semmivel nem pótolható érték az egyén és a
kisebb-nagyobb közösségek számára. Ennek megőrzése érdekében egyéni és közös cselekedeteket vállaljanak.
Ismerniük kell azokat a környezeti tényezőket és életmódunk azon összetevőit, amelyek veszélyeztetik ezeket az
értékeket. Legyen ezekről a kérdésekről saját véleményük.
Ki kell alakítanunk tanulóinkban az önálló ismeretszerzés egyéni módszereit. Legyen igényük a tudomány és
technika újdonságainak megismerésére. Alakítsák ki ezekről saját elképzeléseiket a tanult tudományos elméletek
segítségével. Alkalmazzák ezeket kritikusan saját mindennapi életükben.
Tájékozottság az anyagról
A világ egységes anyagi természetű az elemi részecskéktől a galaxisokig. Az anyag részecsketermészetéről
rendelkezzenek a tanulók a koruknak, elvonatkoztatási készségüknek megfelelő ismeretekkel. Vizsgálataik és
tanulmányaik eredményeként ismerjék a környezetükben előforduló fontosabb szervetlen és szerves anyagok
részecskeszintű szerkezetét, a szerkezetből következő és egyéb fontos tulajdonságait, és ezek összefüggését a
természeti, technikai, társadalmi folyamatokban egyaránt. Ismerjék és használják a periódusos rendszert.
Legyenek képesek a legfontosabb vegyületcsoportok jellemzésére, a kémiai folyamatok energiaváltozásainak
kiszámítására a táblázatokból kikereshető adatok segítségével. Segítsük egyéni véleményük kialakítását az
energiagondokkal kapcsolatban. Ismerjék meg az anyagok használatának esetleges veszélyeit és biztonságos,
szakszerű használatukat. (2000. évi XXV. törvény „a kémiai biztonságról”).
Ismerjék a diákok az anyag különböző szerveződési szintjeinek jellegzetességeit, tudják mi az azonos és mi az
eltérő ezek között.
Ismerjék a tanulók azokat az atommodelleket, amelyeket felhasználhatunk a radioaktivitással, magfúzióval és
maghasadással kapcsolatos jelenségek magyarázatára. A nukleáris energia felhasználásának kérdései kapcsán
formálódjon a diákok egyéni véleménye. (Energia, nukleáris hulladék, gyógyászat, az energiatermelés szerepe a
szegénység felszámolásában.)
Alkalmazzák az atomok és molekulák fogalmát a kémiai kötések (elsődleges és másodlagos), a kristályok
szerkezete és a kémiai folyamatok értelmezésében. Legyenek képesek az anyagszerkezeti ismeretek alkalmazásával
a kémiailag tiszta anyagokat és keverékeket elkülöníteni, az oldódást, a halmazállapotváltozásokat, a kémiai
folyamatokat a tanult összefüggésekkel leírni. Tudják az alkalmazott kémiai fogalmakat megfelelően használni.
Legyenek tisztában azzal, hogy a rendszer és környezete kölcsönhatásban vannak egymással. Ismerjék a
különböző anyagcsoportok szerepét az élettel kapcsolatos folyamatokban.
Környezetünk anyagai közül az elfogyasztott tápanyagokkal kerülünk a legközvetlenebb, hosszú ideig tartó
kapcsolatba. Legyenek tájékozottak a diákok a szervezetükbe kerülő természetes és mesterséges anyagokról.
Legyen áttekintésük ezen anyagok szerepéről, értékéről, veszélyeiről. Tudatosodjon bennük a táplálkozás
egészségmegőrző szerepe. Ismerjék az egészséges étkezési szokásokat.
Az egészségkárosító anyagok közül a nikotin, az alkohol és a tudatállapotot befolyásoló drogok jelentenek
közvetlen veszélyt erre a korosztályra. Olyan formát kell találnunk ezen anyagok veszélyeinek, élvezetük
személyes és a társadalmat érintő hosszú távú következményeinek bemutatására, hogy ennek hatására elhatárolják
magukat ezen anyagok használatától. A diákok ismerjék az őket veszélyeztető anyagok hatásait, utasítsák el ezek
fogyasztását. Alakítsuk ki a helyes gyógyszerszedés kultúráját, törekvésüket az aktív és tudatos egészségvédelemre.
Tanulják meg a diákokat arra, hogy saját környezetükben felismerjék a káros anyagokat. Önállóan vagy megfelelő
segítséggel előzzék meg és csökkentsék felhalmozódásukat.
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Legyenek képesek a diákok a vegyületek képződésével és bomlásával kapcsolatos egyszerű számítások végzésére,
a tömegmegmaradás törvényének tudatos alkalmazására, egyszerű kémiai egyenletek felírására, elemzésére és
alkalmazására, valamint a szerves vegyületek összetétele és tulajdonságai közötti összefüggések tanulmányozására.
Tájékozódás az időben. Az idő és a természeti jelenségek
Tudniuk kell a diákoknak, hogy az idő alapmennyiség, amelynek segítségével meghatározhatók más mennyiségek
is. Lássák, hogy a kémiai folyamatok időbeli lefolyása különböző lehet (a rozsdásodástól a robbanásokig).
Legyenek tudatában egyes kémiai folyamatok megfordítható jellegének. Példákon keresztül értelmezzék az
egyensúlyi helyzet megváltoztatásának lehetőségeit. Használják az egyensúlyi folyamatok leírásában az
alapfogalmakat. Tudják az egyensúllyal kapcsolatos grafikonokat elemezni. Legyenek tisztában a katalizátorok,
biokatalizátorok szerepével. Ismerjék a diákok a dinamikus egyensúly előfordulását élettelen rendszerekben, és
alakuljon elképzelésük az élő rendszereket jellemző bonyolultabb egyensúlyokról.
Tájékozódás a térben. A tér és a természeti jelenségek
Legyen a diákoknak elképzelésük az atomon belüli méretarányokról, valamint a kémiai részecskék és a
közvetlenül érzékelhető méretű testek méretének nagyságrendi eltéréséről. Legyenek képesek megbecsülni az
egyszerű számításos feladatok eredményeit.
Rendelkezzenek az élő szervezet működése szempontjából leglényegesebb ismeretekkel a molekulák térbeli
alakjával kapcsolatban (metán, ammónia, víz molekulaalakja, izoméria). Ismerjék a részecskékből felépülő
halmazok alapvető térbeli viszonyait.
Tájékozódás a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről
A diákoknak tudniuk kell, hogy a sokszínű anyagi világ egységes a felépítő részecskék és a kapcsolatukban
érvényesülő törvények, szabályszerűségek tekintetében. Érteniük kell, hogy a természet egységes rendszer, melyet
csupán az emberi megismerés vizsgál különböző szempontok és módszerek, tudományágak alapján. Tudatában
kell lenniük annak, hogy a tudományos megismerés kanyargós utakat bejárva fejlődik. A felhalmozott tudás az
egész emberiség közös eredménye, melyben testet ölt a letűnt generációk minden tapasztalata, az életüket a
tudományos problémák megoldásának szentelő tudósok munkája, tehetsége. A tudomány eredményeinek
érvényesülése a társadalmi közeg függvénye. A tudományos és nem tudományos elképzelések
megkülönböztetésével formálni kell a tanulók egyéni álláspontját. A tudományos eredmények alkalmazása
technikai problémákat vet fel. Ezek alkalmazása tudatos és felelős magatartást igényel (fenntartható fejlődés).
Ismerjék a tanulók a kémiai ismereteikhez kapcsolódó legnevesebb hazai és külföldi kutatókat.

9. évfolyam
Heti 2 óra
Összesen 74 óra
Belépő tevékenységformák
Az általános iskolában tanult szervetlen kémiai ismeretek átismétlésére a tanév során. (Az általános iskolában
tanult szervetlen kémiai ismeretek részei a középszintű érettséginek, másfelől a lényeges vegyületek átismétlése
konkrétabbá teszi a gyengébb képességű tanulók számára is az általános kémiai ismereteket.)
A középszintű érettségi (a továbbiakban KÉ) letételére alkalmas tanulók, differenciáltan a középszintű érettségi
részletes követelményrendszere szerinti elvárásokat is gyakorolják.
Kísérletek, megfigyelések végzése a tanár szóbeli vagy írásbeli útmutatása alapján.
A kísérletben felhasznált és keletkezett anyagok egészségügyi, környezeti hatásainak megfelelő kezelése.
Az ismeretterjesztő irodalom, a tudományos és a napi sajtó, a lexikonok, kézikönyvek, a könyv- és médiatár, a
sugárzott és a digitális média kritikus, igényes használata.
A megfigyeléssel, méréssel szerzett és a médiából összegyűjtött információk összehasonlítása, szelektálása,
csoportosítása.
Rendszerezést igénylő feladatok önálló elvégzése.
A világ kémiai hátterű aktuális eseményeinek, híreinek, új felfedezéseinek (pl. balesetek, katasztrófák, tudományos
és technikai sikerek) feldolgozása csoportmunkában, projektekkel, vagy a drámapedagógia módszereivel. A
csoportok véleményének összevetése. A tablók, poszterek, prezentációk készítése során az esztétikai-művészi
tudatosság és kifejezőkészség fejlesztése.
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Információk megjelenítése vonalas felosztások, táblázatok, diagramok, grafikonok, ábrák, rajzok formájában és
ezek értelmezése, használata csoportmunkában. A szociális és állampolgári kompetencia, a kezdeményezőkészség
vállalkozói kompetencia fejlesztése.
A verbális és a képi információk egymásba alakítása. A szakkifejezések tudományos nevének tanulása kapcsán az
idegennyelvi kompetencia fejlesztése.
A számítástechnikai készségek és az elérhető programok adta lehetőségek alkalmazása a fenti tevékenységekben.
Ezeken keresztül az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztése.
A tanulók együttműködésével, a szaktanár irányításával szerkesztett, szemléltetőeszközöket is alkalmazó előadás
tartása. A hatékony, önálló tanulás alakítása, fejlesztése.
A megismert kémiai fogalmak szabatos használata írásban és szóban.
A magyarázatra szoruló egyszerű vagy összetettebb természeti jelenségek és folyamatok, technikai alkalmazások
felismerése, és ezek egy részének önálló magyarázata.
Az anyagot összetartó erők okozta energiaviszonyok megállapítása és ezekből következtetés a lejátszódó
folyamatokat kísérő energiaváltozásokra.
Ismert anyagok tulajdonságainak magyarázata a bennük lévő elsőrendű és másodrendű kötések alapján.
Egyszerű esetekben következtetés az anyag szerkezetéből tulajdonságára, tulajdonságából a szerkezetére.
A reakcióban szereplő anyagok szerkezetváltozásainak megállapítása.
A megismert kémiai reakciók osztályozása típusuk szerint; a besoroláshoz szükséges lényeges tulajdonságok
felismerése.
Az oxidációs szám fogalma, kiszámításának szabályai molekulákban, ionokban. A redoxifolyamatok és a
protonátmenettel járó folyamatok értelmezése. Kémhatás, pH. Ionegyenlet írása egyszerű esetekben.
Elektrokémiai alapismeretek (galvánelem, elektrolízis). A kémiai jelek és a kémiai egyenlet mennyiségi értelmezésére vonatkozó ismeretek alkalmazása.
Egyszerű számítási feladatok megoldása (egyszerű sztöchiometria, oldatok összetétele); a megoldás során a kémiai
jelek mennyiségi értelmezésére és az SI mértékegységek használatára vonatkozó ismeretek alkalmazása.
Az eredmények nagyságrendjének ellenőrzése fejben.
Témakörök
Tartalmak
Tudománytörténet (5óra) A tárgyalt ismeretekhez kapcsolódó kiemelkedő tudósok munkássága, kísérleteik,
felfedezéseik, fontos tudománytörténeti események. A kooperatív csoportmunka, a
tananyag projektekkel történő feldolgozása, a drámapedagógiai módszerek
alkalmazása.
Tájékozódás a részecskék Atomszerkezet: (15 Óra)
világában (40 óra)
Atommodellek a tudománytörténetben. Könyvtárpedagógiai módszerek
alkalmazása, animációs filmek vetítése pl. az internetről.Az alapállapotú atom és
gerjesztése.Az elektronfelhő szerkezete: elektronhéjak, (KÉ: alhéjak, atompályák),
elektronpár, párosítatlan elektron. A középszintű érettségire nem készülő tanulók
számára elegendő a korábban általános iskolában tanított atomszerkezet tanítása. A
hatékony önálló tanulás fejlesztése, kialakítása.
Vegyértékelektronok, atomtörzs.(KÉ: Ionizációs energia.)Elektronegativitás.A
radioaktivitás alkalmazása és veszélyei.
Molekulaszerkezet(10 óra)
Kovalens kötés: egyszeres, többszörös, (KÉ: szigma- és pi-kötés), delokalizált kötés,
(KÉ: datív kötés), poláris és apoláris kötés.(Kötési energia.)Az alapvető molekulák
(pl. víz, ammónia, metán) téralkata.Apoláris molekula, dipólusmolekula, a
dipólusosság feltételei. Esztétikus modellek segítségével az esztétikai-művészeti
tudatosság fejlesztése.
Anyagi halmazok(15 óra)
Állapotjelzők, Avogadro-törvénye. A gázok moláris térfogata, gázok sűrűsége. Elsőés másodrendű kötések, fajtái, jellemzői és kialakulásuk feltételei.
Térfogatszázalékos összetétel, koncentráció (mol/dm3), a matematikai
kulcskompetencia fejlesztése. Oldatok hígítása. Kristályrácstípusok, amorf anyagok.
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Témakörök
A kémiai reakciók
változatossága (29 óra)

Tartalmak
Termokémia(5 óra)
Reakcióhő (exoterm és endoterm reakciók), képződéshő, Hess-tétele.
Reakciósebesség és egyensúly( 8 Óra)
A reakciósebességet befolyásoló tényezők (koncentráció, hőmérséklet,
katalizátorok) aktiválási energia.Egyensúlyra vezető kémiai reakciók, az egyensúly
törvénye, egyensúlyi állandó,
Le Chatelier-elv. Az élő szervezetekben végbemenő egyensúlyok. Egészségnevelés.
Redoxireakciók(4 Óra)
Oxidáció és redukció (elektronátadással), oxidáló- és redukálószer, a két fogalom
viszonylagossága. Esztétikus kisérletek segítségével az esztétikai-művészeti
tudatosság fejlesztése.
Az oxidációs szám, a matematikai kulcskompetencia fejlesztése.
Galvánelemek(3óra)
A galvánelem működési elve.Elektród, katód és anód. Esztétikus kísérletek
segítségével az esztétikai-művészeti tudatosság fejlesztése.(KÉ: Katód- és
anódfolyamatok a galváncellában, elektromotoros erő, standardpotenciál, a
matematikai kulcskompetencia fejlesztése.)A galvánelemek gyakorlati jelentősége
(pl. zsebtelepek, ólomakkumulátor) és környezetvédelmi vonatkozásai.
Szakkönyvek használata, számítógépes animációk keresése az interneten, a digitális
kompetencia fejlesztése.
Elektrolízis(3 óra)
Katód- és anódfolyamatok elektrolíziskor (a tanult folyamatok esetében).(KÉ:
Faraday-törvények.)Az elektrolízis gyakorlati jelentősége (pl. alumíniumgyártás,
kősó elektrolízise). Az elektrokémiai ismeretek kapcsán kooperatív
csoportmunkában végzett feladatok végzése. Ezek segítségével a szociális és
állampolgári kompetencia, a kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia
fejlesztése.
Sav-bázis reakciók (8 Óra)
Sav és bázis fogalma Brönsted szerint, (KÉ: sav-bázis párok). Esztétikus kisérletek
segítségével az esztétikai-művészeti tudatosság fejlesztése.
Erős és gyenge savak és bázisok. A víz autoprotolízise, [KÉ: vízionszorzat (25 oCon)], kémhatás, pH. A szakkifejezések használata során az idegennyelvi
kompetencia fejlesztése.

A továbbhaladás feltételei
Az anyagok atomos szerkezetének ismerete. Alkalmazza a tömeg-darabszám-anyagmennyiség
kapcsolatát. Számolja ki adott összegképletű anyag moláris tömegét. Állapítsa meg a tanult atomok
elektronszerkezetét a periódusos rendszer használata segítségével. Olvassa le a periódusos rendszerből
az atom külső elektronhéján található elektronok számát és következtessen ionképződésükre. Említsen
példákat a radioaktív folyamatok alkalmazására és ezek veszélyeit, kockázatait is ismerje. Értelmezze
egyszerűbb vegyületek képletét. Értelmezze a tanult molekulák modelljének segítségével a molekulák
alakját. Leírás alapján mutassa be a tanult tanulókísérleteket, ezek során használja szakszerűen a
laboratóriumi eszközöket. Értelmezze az elvégzett vagy bemutatott kémiai reakciókat. Ismerje a
fontosabb, részletesen tanult elemek és szervetlen vegyületek nevét, jelét, tulajdonságait. Értelmezze a
kémiai reakció és a fizikai változás közti különbséget. Ismerje fel egyszerű esetekben a hétköznapi
életben előforduló redoxireakciókat és sav-bázis reakciókat. Mondjon példát az elektrolízis és a
galvánelem gyakorlati felhasználására, ismerje ezek veszélyeit, környezetbarát alkalmazásukat. A
hétköznapokban előforduló oldatok összetételét értelmezze. Értelmezzen egyszerű, kémiai ismereteket
tartalmazó ábrákat, grafikonokat, táblázatokat.
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10. évfolyam
Heti 1,5 óra
Összesen 55 óra
Belépő tevékenységformák
Az egyes témakörökben szereplő vegyületek megismerése közben használják, rögzítsék, gyakorolják a tanulók a 9.
évfolyam kerettantervében szereplő ismereteket, tevékenységeket, képességeket.
Új jelenségek önálló értelmezése a korábban észlelt és értelmezett jelenségek ismeretében.
A szerves vegyületek fizikai és kémiai sajátosságainak igazolása a megfelelő kísérletekkel.
Egyszerűbb, majd összetettebb kérdések megválaszolására kísérletek tervezése és végzése segítséggel,
csoportmunkában, majd önállóan.
A tanult egyszerűbb felépítésű (12-es szénatomszám alatti) szerves anyagok molekulamodelljének elkészítse és
jellemzése; annak megítélése, milyen erők hatnak a vegyület halmazában és milyen fizikai tulajdonságok
következnek ebből.
A számítástechnikában elsajátított ismeretek (pl. internet, levelező, szövegszerkesztő, függvény- és diagramszerkesztő, táblázatkezelő vagy grafikai programok használata) alkalmazása az információszerzés,
-feldolgozás és -átadás folyamán.
Távolsági kommunikációs technikák (elektronikus levelezés, telefon, fax) szakszerű használata.
Előadás tartása a projektmunkában összegyűjtött és megszerkesztett információk alapján a kémiai szaknyelv
szabatos használatával és az iskolában rendelkezésre álló audiovizuális eszközök alkalmazásával.
A mindennapi életben előforduló ártalmas szerves anyagok felsorolása; az élő rendszerekre és a környezetre
gyakorolt hatásaik kifejtése; tájékozódás szakszerű használatukról a mellékelt tanácsok, utasítások alapján.
A globális és a közvetlen környezetünkben megjelenő helyi környezeti problémák okainak, következményeinek
feltárása.
A helyzet elemzése (pl. a drámapedagógia felhasználásával) és a lehetséges megoldási módok keresése során a
különböző (nem csak természettudományi) tantárgyakban tanult ismeretek alkalmazása.
Információk szerzése (csoportmunka, projektmunka) és önálló vélemény kialakítása (drámapedagógia) a
szenvedélybetegségek kémiai vetületeiről, az oxigén- és nitrogéntartalmú vegyületek narkotikus és egészségkárosító hatásairól, a személyiségre és a társadalomra irányuló veszélyeiről, az embert és a természetet
veszélyeztető anyagokról.
Kolloid rendszerek említése a hétköznapi életből, összetevőik elemzése.
Az anyagszerkezeti ismeretek alkalmazása a szerves vegyületek fizikai tulajdonságainak magyarázatára:
összefüggés keresése a funkciós csoport, a moláris tömeg és a molekula térszerkezete, polaritása, valamint az
olvadás- és a forráspont, illetőleg az oldhatóság között.
Egy konkrét vegyületben az előforduló funkciós csoport felismerése az anyag fizikai sajátságai, kémiai viselkedése
alapján.
Szerkezeti képlet alapján az izoméria fajtájának felismerése.
Egyszerű szerves kémiai egyenletek szerkesztése az egyenletírás megismert szabályai szerint.
A tökéletes égés egyenletének felírása egyszerűbb, adott összegképletű C, H és O atomokból álló vegyületre.
A környezetünkben előforduló műanyagok tulajdonságainak vizsgálata, felhasználási lehetőségeik, esetleges
környezetkárosító hatásuk magyarázata felépítésük alapján.
Információk szerzése (csoportmunkában) arról, hol adhatunk le, dobhatunk ki a tanuló lakóhelyéhez legközelebb
háztartási veszélyes hulladékokat és újrahasznosítható anyagokat.
Vizsgálat tervezése (projektmunka) a háztartások hulladéktermelésének mennyiségi, minőségi viszonyainak
felmérése érdekében, a kapott adatok elemzése.
Megoldások keresése (csoportmunka, projektmunka) a háztartási csomagolóanyagok mennyiségének háztartáson
belüli és országos szintű csökkentésére.
Témakörök
Tudománytörténet

Tartalmak
A tárgyalt ismeretekhez kapcsolódó kiemelkedő tudósok munkássága,
kísérleteik, felfedezéseik, fontos tudománytörténeti események. A
feldolgozáshoz használjuk a számítógépet és fejlesszük a tanulók akivitását
modern pedagógiai módszerekkel.

Szénhidrogénkincsünk

Szerves kémia, a szén központi szerepe. A földgáz és a kőolaj. Keletkezésük. A
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Témakörök
mint energiahordozó (20
óra)

Tartalmak
metán, égése, halogén-szubsztitúciója, PB-gáz, környezetkímélő autógáz.
Tűzvédelem. Kőolaj-feldolgozás, kőolajpárlatok és felhasználásuk, telített
szénhidrogének, alkánok, összegképlet és szerkezeti képlet, homológ sor,
általános összegképlet. A matematikai kulcskompetencia fejlesztése.
Konstitúciós izomerek, a szabályos nevezéktan alapjai, alkilcsoport. Az alkánok
égése, tűzoltási lehetőségek. Halogén-szubsztitúció. A tananyagrész feldolgozása
során is kiemelhető az anyanyelvi kommunikáció (pl. kooperatív feladatok,
projektek, drámapedagógiát alkalmazó feladatok), a digitális kompetencia (pl.
anyaggyűjtés, a digitális tananyagbázis használata, a korosztályi adottságoknak
megfelelő poszter-, prezentációkészítés), hatékony, önálló tanulás, az
idegennyelvi kompetencia (pl. a szakkifejezések értő használata) fejlesztése. A
kooperatív csoportmunkában, projektmunkában végzett feladatok során a
szociális és állampolgári kompetencia, a kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia fejlesztése. Aromás szénhidrogének, a benzol, szubsztitúciós
reakciókészsége, jelentősége, mérgező hatása, kémiai biztonság. A kőolajipar és felhasználás környezeti problémái.

Legfontosabb
műanyagaink (8 óra)

Telítetlen szénhidrogének
Alkének. Az etén, addíciós reakciói (halogén-, hidrogén-halogenid-, víz-,
hidrogénaddíció), polimerizáció, polietilén (PE). Konformáció, sztirol, polisztirol
(PS). Az alkének ipari jelentősége, geometriai (cisz-transz) izomerek. Diének
(butadién, izoprén), kaucsuk, gumi, műgumi. Alkinek, etin, addíciós reakciói,
reakciója nátriummal, ipari jelentősége. A matematikai kulcskompetencia
fejlesztése. Halogénezett szénhidrogének: A fontosabb halogénezett
szénhidrogének (freon, vinil-klorid, PVC, teflon) tulajdonságai, jelentőségük,
környezeti hatásuk (freon és PVC). Szubsztitúció és elimináció.

Szerves vegyületek a
kamrától a
laboratóriumig(21 óra)

Alkohol – alkoholok
Funkciós csoport. Az alkoholok általános szerkezete. Az etanol,
halmazszerkezete (hidrogénkötés), főbb fizikai sajátságai, jelentősége,
éghetősége, reakciója nátriummal. Internetes szemléltető anyagok használata.
Éterszintézis, dietil-éter, gyúlékonysága, jelentősége. Az alkoholizmus, a
metanol, a glicerin, a fenol (egészség és környezetvédelemmel kapcsolatos
kooperatív, drámapedagógiai feladatok, projektek alkalmazása). Az alkoholok
lebomlásának első terméke a szervezetben: az aldehidek. A formaldehid,
formalin, redukciója és oxidációja, előállítása és jelentősége.
Aceton – ketonokAz aceton (részletesen), negatív ezüsttükörpróba, jelentősége.
Ecet – karbonsavak
Hidrogénkötésre való hajlam.A hangyasav és az ecetsav, sav-bázis
tulajdonságok, jelentőség.A biológiai és kémiai szempontból fontos karbonsavak
(zsírsavak, tejsav, benzoesav, szalicilsav). Az elvégzett kisérletek kapcsán az
esztétikai tudatosság fejlesztése.Az alkohol-oxovegyület-karbonsav redoxi
átalakulások.
Illatok, ízek, fűszerek – karbonsavészterek
Előállításuk karbonsavból és alkoholból, főbb fizikai sajátságaik, előfordulásuk,
felhasználásuk.
Zsírok, olajok – gliceridek
Zsírok és olajok, főbb sajátságaik, margaringyártás.A használt sütőzsiradékok
környezeti problémája, újrahasznosítása.A foszfatidok és a nitroglicerin.Kolloid
rendszerek. (Egészség és környezetvédelemmel kapcsolatos kooperatív,
drámapedagógiai feladatok, projektek alkalmazása)
Szappanok, mosószerek
Szappangyártás, szappanok, a tisztító hatás mechanizmusa, szennyvíz,
eutrofizáció.
Cukor és liszt papírzacskóban – szénhidrátok
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Témakörök

Tartalmak
Egyszerű cukrok.
Funkciós csoportjaik, a glükóz szerkezete és tulajdonságai, erjedés, a fruktóz,
biológiai jelentőségük. Az elvégzett kisérletek, a használt modellek kapcsán az
esztétikai tudatosság fejlesztése.Konfiguráció, optikai izoméria
(léte).Kettőscukrok.A malátacukor, a sörgyártás, a kristálycukor (répacukor),
biológiai jelentőségük.Redukáló hatású cukrok (ezüsttükörpróba, Fehlingreakció).Poliszacharidok.A cellulóz, papír, újrahasznosítási lehetőségek, a
keményítő, a glikogén, a redukciós készség hiánya.
Tej, tojás, hús – fehérjék
Az aminok, aminocsoport, bázikusság.Amidok, az amidcsoport szerkezete.A
természetes eredetű aminosavak általános szerkezete, amfotéria, az aminosavak
kapcsolódása, polipeptidek, fehérjék.A fehérjék elsődleges, másodlagos,
harmadlagos és negyedleges szerkezete.Denaturáció és koaguláció. (Egészség és
környezetvédelemmel kapcsolatos kooperatív, drámapedagógiai feladatok,
projektek alkalmazása)

A biológia határán (2óra)

Nukleinsavak: a ribóz, a 2-dezoxi-ribóz, nukleotidok, a nukleotidok
kapcsolódása, az RNS, bázissorrend, a DNS kettős hélix. A nukleinsavak
jelentősége, a fehérjeszintézis vázlata. Az örökítőanyag módosulása, mutációk,
mutagén anyagok. Nukleinsavrombolás sugarakkal (atombomba, ózonlyuk,
csíramentesítés). Reakcióláncok: biokémia és vegyipar, hasonlóságok, eltérések.

A teától a heroinig(2óra)

A szenvedélybetegségekkel kapcsolatos nitrogéntartalmú szerves vegyületek,
drog (alkohol, nikotin, tein, koffein, kábítószerek), hatásmechanizmus,
hozzászokás, függőség, hatásuk az egyén és a társadalom szintjén. Gyógyszerek.
A gyógyszerek helyes használata. (Egészség és környezetvédelemmel kapcsolatos
kooperatív, drámapedagógiai feladatok, projektek alkalmazása)

Környezeti szerves kémia Energiagazdálkodás: fosszilis, hasadó és megújuló energiaforrások, előnyeik,
(2óra)
hátrányaik. Műanyagok: le nem bomlás, hulladékégetés, dioxin. Táplálékaink:
növénytermesztés, peszticidek, állattenyésztés, antibiotikumok, hormonok,
tartósítószerek, E-számok, biogazdálkodás. Fogyasztói társadalom, a
fenntartható fejlődés és a környezet. (Egészség és környezetvédelemmel
kapcsolatos kooperatív, drámapedagógiai feladatok, projektek alkalmazása)

A továbbhaladás feltételei
A tanuló sorolja fel a szerves vegyületeket felépítő elemeket. Tudja a szerves vegyületek főbb alaptípusait (telített,
telítetlen, aromás, nyílt láncú, gyűrűs, szénhidrogén stb.). Ismerje fel a kémia jelentőségét a köznapi életben.
Ismerje a mindennapokban is előforduló, tanult szerves vegyületeket, adja meg köznapi nevüket,
molekulamodellen mutassa be térbeli szerkezetüket, ismertesse környezeti és élettani hatásukat. Használja
szakszerűen, balesetmentesen, környezet- és egészségvédő módon a szerves vegyipari termékeket. Ismerje fel a
hétköznapi életben gyakran előforduló kolloid rendszereket. Ismerje a szerves vegyületek jelentőségét az elő
anyag felépítésében, a táplálkozásban, az öröklődésben. A szenvedélybetegségekhez kapcsolódó anyagokat sorolja
fel, és ismerje hatásukat az emberi szervezetre. Az elvégzett tanulókísérleteket mutassa be; eközben használja
szakszerűen a vegyszereket és a kísérleti eszközöket. Értelmezze az elvégzett vagy bemutatott kémiai reakciókat.
Értelmezze az egyszerű szerves kémiai egyenleteket. Soroljon fel szerves vegyületekkel kapcsolatos környezeti
problémákat, és említsen megoldási lehetőségeket ezekre. Ismerje a gazdasági fejlődés árnyoldalait, környezeti
hatásait és a fenntartható fejlődés fogalmát és a személyes felelősséget a fenntarthatóság elérésében.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés eredményességének vizsgálata. Az iskola
pedagógiai programjában meghatározott módon értékeljünk.
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A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a tanulóknak
fejlődést kell elérniük.
A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:
Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, megértése, fogalmak felismerése, és
alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása. Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése.
Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban.
Szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelő képesség
fejlesztése mindennapos élethelyzetekben a verbális és nonverbális közlések összhangja.
Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekről, és az ismereteiknek megfelelő szinten legyenek képesek az
így szerzett információk kritikus értékelésére. A felelősségvállalás attitűdjének kialakítása, magasabb rendű
műveletek – analízis, szintézis.
A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. Formái:
Folyamatos órai ellenőrzés és értékelés, például ellenőrző kérdések, gondolkodtató kérdések formájában vagy
egy-egy gyakorlati részfeladat megoldása kapcsán.
Szóbeli és/vagy írásbeli beszámoló egy-egy résztémából.
Kiselőadás, kísérlet bemutatás, írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a megadott szempontok,
vagy önálló gyűjtés alapján, ennek értékelése.
Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása (képi, írásbeli, szóbeli) és ennek
értékelése.
Vitaszituációkban való részvétel, vitakultúra, argumentációs képesség szintjének írásbeli, szóbeli értékelése.
Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése.

KÉMIA
KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI,
Általános kémia
1. Atomszerkezet
2. A periódusos rendszer
3. Kémiai kötések
4. Molekulák, összetett ionok
5. Anyagi halmazok
6. Egykomponensű anyagi rendszerek
7. Többkomponensű rendszerek
8. Kémiai átalakulások
9. Termokémia
10. Reakciókinetika
11. Egyensúly
12. A kémiai reakciók típusai
13. Elektrokémia
Szervetlen kémia
1. Hidrogén
2. Nemesgázok
3. Halogénelemek és vegyületeik
4. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik
5. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik
6. A széncsoport elemei és vegyületeik
7. Fémek és vegyületeik
Szerves kémia
1. A szerves vegyületek általános jellemzői
2. Szénhidrogének
3. Halogéntartalmú szénhidrogének
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4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek
5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek
6. Szénhidrátok
7. Fehérjék
8. Nukleinsavak
9. Műanyagok
10. Energiagazdálkodás
Tankönyvek:

Dr. Boksay Zoltán: Kémia 9. a gimnáziumok számára (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Dr. Pfeiffer Ádám: Kémia 10. a gimnáziumok számára (Nemzeti Tankönyvkiadó)
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FÖLDRAJZ
9–10. évfolyam
Célok és feladatok
A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel.
Az alapozó szakasz tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék az ember életteréül szolgáló Földet,
a természet és a társadalom főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait, valamint azok kölcsönhatásait.
Tananyaga komplex és több szempontból is szemléletformáló, hiszen a földrajzi-környezeti jelenségeket,
folyamatokat összefüggéseikben vizsgálja, a természettudományok, a társadalomtudományok, valamint az egyéb
környezettudományok szempontjai szerint. Tananyaga az életkori sajátosságoknak megfelelően az általános
természeti és társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli és időbeli változásainak vizsgálatával, az összefüggések és a
kölcsönhatások feltárásával valósítja meg szemléletformáló szerepét.
A földrajz tantárgy célja, hogy a tanulók felismerjék az élettelen és az élő természet folyamatainak társadalomra
gyakorolt hatásait, azok időbeli változásait. Lássák, hogy a társadalom működése hogyan hat vissza a földrajzi
környezetre. Tudjanak általánosítani és szintetizálni, lássák a földrajzi-környezeti jelenségek és főbb folyamatok
helyét a földi rendszerben. A természet és a társadalom kölcsönhatásainak, összefüggéseinek megismerése
nyomán fejlődjön ki a tanulókban a környezettudatos gondolkodás.
Célja, hogy a tanulók el tudják helyezni Magyarországot és Európát a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban,
kialakuljon bennük a nemzeti és az európai identitástudat, a különböző társadalmi csoportok, nemzetiségek,
népek életformája, kultúrája, értékei iránti tisztelet. A földrajzoktatás célja továbbá, hogy a történeti-földrajzi
szemlélet kialakításával felismertesse a földrajzi helyzet időben változó megítélését. Megismertesse az egyre
növekvő társadalmi igények kielégítéséért folyó termelőtevékenységet és annak eltérő vonásait, teljesítményeit a
Föld különböző térségeiben. Felismertesse a társadalmi-gazdasági életben jelen lévő többirányú, kölcsönös
függőséget, a termelés és a fogyasztás viszonyát, növekedésük korlátait és következményeit, ezzel együtt a Föld
globális problémáit. Kifejlessze a tanulókban az aktív részvétel készségét közösségük, régiójuk, országuk
problémáinak megoldásában. Megalapozza a rövid és hosszútávon érvényesülő gazdaságosság mérlegelésével a
választott szakterületen a felelős, környezetkímélő munkavégzést.
A tantárgy tudatosítja a tanulókban, hogy a Föld egységes rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi
lényként él. Megmutatja, hogy az ember társadalmi-gazdasági tevékenysége során jelentősen átalakította, és ma is
alakítja környezetét. Ennek ésszerű korlátozása, a környezet és az ember érdekeit egyaránt figyelembe vevő,
tudatos környezeti magatartást, az erőforrások tervszerű felhasználását, sőt a nemzetek közötti összefogást
kívánja.
A szakközépiskolai földrajzoktatás komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaorientációját, a
szakképzésbe való bekapcsolódását, a változások iránti fogékonyság fejlesztésével folyamatos önképzésre,
helytállásra ösztönöz. Hozzájárul ahhoz, hogy az iskolából kilépő diákok képesek legyenek felelős
döntéshozatalra állampolgári szerepeik gyakorlása során.

Fejlesztési követelmények
A tananyag feldolgozása során el kell érni, hogy a tanulók ismerjék a földi képződményeket, a természeti és a
társadalmi jelenségeket, folyamatokat és ezek főbb összefüggéseit. Az általános természetföldrajzi és az általános
társadalomföldrajzi témakörök áttekintésekor alkalmazzák regionális földrajzi ismereteiket. Értelmezzék a
természeti feltételek és a társadalmi-gazdasági jellemzők közötti kapcsolatokat a földrajzi térben. Ismerjék fel a
helyi, a regionális és a globális történések összefüggéseit, különböző szintű következményeit.
A földrajzi tanulmányok befejezésekor a tanulók biztonsággal tudjanak eligazodni a természeti és a társadalmigazdasági környezetben. Használják fel földrajzi ismereteiket a mindennapi élet szempontjából fontos döntések
meghozatalakor. Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák
földrajzi-környezeti ismereteiket.
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A szakközépiskolai földrajztanítás során el kell érni, hogy a tanulók önállóan tudják elemezni, a természetföldrajzi
és a társadalmi-gazdasági történéseket. Elsősorban arra kell törekedni, hogy a tanulók rendszerben
gondolkodjanak és szintetizálják korábbi ismereteiket, biztonsággal tájékozódjanak a Földön lezajló
folyamatokban, térben és időben egyaránt. Rendelkezzenek valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a
számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. El kell érni, hogy képesek legyenek
különböző földrajzi adatsorok és mutató-számok alapján a tendenciák megfogalmazására. Alkalmazzák a
kommunikációs, a kooperatív és a gondolkodási képességeket pl. az adatok értelmezése és feldolgozása, a
problémák felismerése és megoldása, az általános törvényszerűségek felismerése és az ítéletalkotás során.
Legyenek képesek információszerzésre a speciális információhordozókból (tematikus és különböző méretarányú
térképek, szak- és ismeretterjesztő irodalom, folyóiratok, statisztikai kiadványok, lexikonok, almanachok, CDROM, Internet, kiállítások, filmek). Tapasztalataikat szabatosan fogalmazzák meg, véleményüket támasszák alá
érvekkel a vitákban. A földrajzórák is járuljanak hozzá ahhoz, hogy jártasságot szerezzenek az emberiség és a
környezet szempontjából egyaránt előnyös döntéshozatalban.

Belépő tevékenységek
Különféle természetföldrajzi, környezeti és társadalmi-gazdasági témákat feldolgozó tematikus térképek logikai és
összehasonlító elemzése.
A témákhoz kapcsolódó topográfiai fogalmak, jelenségek felismerése kontúrtérképen.
Egyszerű térképi ábrázolások készítése. Légköri jelenségek felismerése, összehasonlítása időjárási térképeken és
műholdfelvételeken.
Az egyes térségek, régiók világgazdasági szerepének összehasonlítása különböző statisztikai mutatók, tematikus
térképek alapján.
A gazdasági ágazatok szerepét, jelentőségét bemutató statisztikai adatok, diagramok összehasonlító elemzése.
A Föld fő mozgástípusainak és azok következményeinek magyarázata különböző típusú ábrák és modellek
segítségével.
Az egyes geoszférák szerkezeti felépítésének, természetföldrajzi jelenségeinek és folyamatainak bemutatása,
értelmezése különböző típusú ábrák, képek és modellek alapján.
Felszínfejlődési folyamatok és felszínformák felismerése képek és ábrák (pl. keresztszelvények, tömbszelvények
és folyamatábrák) alapján.
Éghajlati diagramok felismerése, elemzése, kapcsolása a földrajzi övezetességhez, a tájakhoz.
Népesség- és településföldrajzi jellemzők bemutatása képek, térképek, diagramok, statisztikai adatok, alaprajzok,
leírások alapján.
Földtörténeti időoszlop, kortáblázat készítése, a földtörténet fő eseményeivel kapcsolatban.
Magyarázó rajz készítése ciklonról, anticiklonról és időjárási frontokról.
Időjárási elemekkel kapcsolatos adatok grafikus ábrázolása.
Helymeghatározási és időszámítási feladatok önálló megoldása. Számítási feladatok a középhőmérséklettel, a
hőingadozással, a vízrajzi jellemzőkkel és a népesedéssel kapcsolatban. Ásvány- és kőzetvizsgálati gyakorlatok.
Időjárás- és vízállásjelentés értelmezése.
Adatok gyűjtése különféle forrásokból az adott témákhoz kapcsolódóan. Adatok gyűjtése az egyes termékek,
termékcsoportok világpiaci szerepének változásáról, az információs szolgáltatás fejlődéséről.
Információk gyűjtése az egyes kontinenseken vagy régiókban lezajlott gazdasági fejlődés jellemző vonásairól
gazdaságtörténeti térképek felhasználásával. Sajtó- és tv-figyelő: aktualitások gyűjtése regionális és globális
környezeti problémákról, a környezet állapotát veszélyeztető folyamatokról, az emberi tevékenység
következtében károsodott tájak, térségek helyreállításáról. Információk gyűjtése sajtóból, hírműsorokból a
globalizálódó világ jellemző vonásairól.
Aktuális cikkek csoportmunkában történő feldolgozása, véleményalkotás az adott témakörökhöz kapcsolódóan.
Leírások gyűjtése és elemzése a természeti katasztrófákról, az elhárítás lehetőségeiről, a környezet fokozatos
átalakításáról, a természeti feltételek szerepének átértékelődéséről. Tanulói kiselőadás a feldolgozott témákhoz
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kapcsolódóan ismeretterjesztő- és szakirodalom felhasználásával. Terméklisták összeállítása a különböző
multinacionális és hazai cégek termékeiből.
Tanulói kiselőadás az egyes témákhoz kapcsolódóan önálló vagy csoportos információgyűjtés alapján.
A mindennapi környezetvédelem lehetőségeinek bemutatása. Szituációs játék például ipari park létesítéséről,
multinacionális vállalatok terjeszkedéséről. Vita az éghajlatváltozások okairól és lehetséges következményeiről
cikkek alapján.
Véleményütköztetés és érvelés a globalizálódó világ és a nemzeti gazdaságok érdekellentéteiről.

9. évfolyam
Témakörök
Térképi ismeretek

Kozmikus
környezetünk

Tartalmak
A térkép és a valóság kapcsolata. A térképi ábrázolás módszerei.
A térkép mint információforrás. Helymeghatározás, mérés,
számítás térkép segítségével.

Óraszám
4

A Naprendszer
A Naprendszer felépítése, elhelyezkedése a világegyetemben. A
Naprendszerben megnyilvánuló törvényszerűségek.
A Föld mint égitest
A Föld mozgásai és azok következményei. A napi és az évi
időszámítás. A helyi és a zónaidő számítása.

9

Az űrkutatás a Föld szolgálatában
Az űrkutatás eredményeinek felhasználása a mindennapi életben
és a gazdaságban.

A geoszférák
földrajza

Tájékozódás a földtörténeti időben
A kőzetburok földrajza
Földünk gömbhéjas szerkezete.
A kőzetburok felépítése.
A lemeztektonika alapjai.
A Föld nagyszerkezeti egységei és kapcsolatuk az
ásványkincsekkel.
A kőzetburokban lejátszódó folyamatok kísérőjelenségei és
részfolyamatai:
a gyűrődés, a vetődés, a vulkánosság és a földrengés.
Az ásványok és a kőzetek keletkezése, tulajdonságaik,
csoportosításuk, felhasználásuk lehetőségei.
A légkör földrajza
A légkör anyagi összetétele, szerkezete.
Az időjárási-éghajlati elemek és változásaik.
A légkör alapfolyamatai: felmelegedés, csapadékképződés,
légmozgások.
Ciklonok, anticiklonok, időjárási frontok.
Az időjárás-változások hatása a mindennapi életre. Az általános
légkörzés.
A vízburok földrajza
A vízburok tagolódása, víztípusai.
A tengervíz tulajdonságai és mozgásai.
Az a világtenger természeti erőforrásai.
A szárazföld vizeinek típusai, felhasználásuk.
A vízgazdálkodás. A víz mint erőforrás.

12

10

8
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Témakörök

Tartalmak

Óraszám

A talaj földrajza
A talaj kialakulása, szerkezete.
A Föld jellemző talajfajtái. A talajok hasznosítása.
A Föld felszínformái
A belső és a külső erők szerepe a felszín fejlődésében.
A jellegzetes felszínformák, kialakulásuk és átalakulásuk.

5

A földi szférák környezeti problémái
Az éghajlatváltozás, a levegő, a talajok és a vizek szennyezése, a
gazdasági tevékenységek környezetkárosító hatása.

A földrajzi
övezetesség

Népesség- és
településföldrajz

Éghajlati övezetesség
A szoláris és a valódi éghajlati övezetek, övek kialakulása az
éghajlatok jellemzői.
A földrajzi övezetesség
A vízszintes és a függőleges övezetesség rendszere.
A forró, a mérsékelt, a hideg övezet és tagolódásuk.
Az élővilág, a talaj, a vízrajzi jellemzők, a felszínformálódás
éghajlattól függő övezetessége. Kölcsönhatások, összefüggések
bemutatása.
A természetföldrajzi övezetesség hatása a gazdasági életre.

10

A Föld népessége
A népességszám időbeli és térbeli változásai.
A népesség összetétele, eloszlásának területi különbségei.
A népesség térbeli mozgásai.

8

Települések a Földön
A települések területi elhelyezkedését meghatározó tényezők.
A településtípusok és jellemzőik.
A városodás és a városiasodás. A nagyvárosi élet jellemzői.

Összefoglalás, ellenőrzés
Összes óraszám 9. évfolyamon:

8
74

10. évfolyam
Témakörök

Tartalmak
A gazdasági élet szerkezetének átalakulása
A gazdasági ágazatok fő telepítő tényezői és azok
jelentőségének átértékelődése.
A gazdasági szektorok jellemzői, szerepük változásai.
A világgazdaság jellemző folyamatai
A globalizáció, az integrálódás, a regionális folyamatok, és a
nemzetgazdaság kapcsolata.
A világ változó
A világgazdasági szerepkörök történeti és területi változása.
társadalmi-gazdasági A nemzetközi együttműködés lehetőségei, a nemzetközi
képe
szervezetek szerepe a világ társadalmi-gazdasági életének
alakításában.
A piacgazdaság. A multinacionális vállalatok szerepe.
A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolatai.

Óraszám

12

267

A működőtőke és a pénz világa
A nemzetközi tőkeáramlás. A pénz szerepe napjaink
világgazdaságában.
A pénz szerepe a hétköznapi életben: banki, tőzsdei
folyamatok, vállalkozások.
A mezőgazdaság típusai
Hagyományos mezőgazdaság és a tőkés mezőgazdaság
Gazdasági élet
szerkezetének
átalakulása

Az ipar átalakulása
A világ energiagazdasága
Az ipar hagyományos és korszerű ágazatai

8

Tercier szektor fejlődése
Szolgáltatások és az infrastruktúra gyorsan fejlődő ágazatai
A világgazdaságban
különböző szerepet
betöltő régiók,
országcsoportok
és országok

A világgazdasági pólusok
A gazdasági nagyhatalmak és a világgazdaságban betöltött
szerepük: USA, Japán, Svájc
Európai Unió
Benelux államok, Dél Európa országai, Észak Európa
országai, Franciaország, Németország

16

A fejlődő országok
Általános problémáik és eltérő fejlettségű csoportjaik,
helyük és szerepük a világgazdaságban. A felzárkózás
lehetőségei.
Új gazdasági szereplők
India, Egyiptom, Latin Amerika, Kőolajtermelő országok

Magyarország az
ezredfordulón

Hazánk helye és szerepe a nemzetközi, kiemelten az
európai társadalmi-gazdasági folyamatokban.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás hatása a
társadalmi-gazdasági fejlődésre.
A gazdasági rendszerváltásból adódó sajátosságok,
gazdaságunk jellemzői.

A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi
következményei
A globális
A demográfiai robbanás, az élelmezési válság, a nyersanyagkörnyezeti
és energiaválság, valamint az urbanizáció környezeti
problémák földrajzi következményei. A problémák mérséklésének lehetséges
vonatkozásai
módjai.

8

4

A környezeti válság kialakulása
A különböző geoszférákat ért környezeti károsodások
kölcsönhatásai.
A regionális és a globális környezeti veszélyek
összefüggései. Az egyén felelőssége és szerepe a környezeti
problémák kialakulásában, illetve mérséklésében.
A harmonikus és fenntartható fejlesztés elvei, a
268

megvalósítás korlátai.
Összefoglalás, ellenőrzés

8
56

Összes óraszám 10. évfolyamon
A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak

A középfokú földrajzoktatás az általános iskolában megismert névanyag új szempontok szerinti feldolgozását és
alkalmazását is szükségessé teszi.
Új topográfiai fogalmak
Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Atacama-sivatag, Ausztrál–Indiai-lemez, Azori-szigetek, Csendes-óceáni-lemez,
Dél-amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-hegységrendszer, Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez,
Gondwana, Japán-árok, Kaledóniai-hegységrendszer, Krakatau, Laurázsia, Lengyel-tóhátság, Líbiai-sivatag,
Mariana-árok, Mount St. Helens, Namib-sivatag, Nasca-lemez, Pacifikus-hegységrendszer, Pangea, Popocatépetl,
Szent Gotthárd-hágó, Takla-Makán, Teleki-vulkán, Turáni-alföld, Variszkuszi-hegységrendszer, Vereckei-hágó;
Boden-tó, Brahmaputra, Csád-tó, Duna-delta, Erie-tó, Eufrátesz, Felső-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Hévízi-tó,
Huron-tó, Holt-tenger, IJssel-tó, Ladoga-tó, La Plata, Mekong, Michigan-tó, Niagara-vízesés, Ontario-tó, szegedi
Fehér-tó, Szelidi-tó, Szent Anna-tó, Watt-tenger;
Asszuáni Nagy-gát, Europoort, Randstad, Száhel-öv; Szilícium-völgy, Gibraltár.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló tudjon helymeghatározási és térképészeti számításokat végezni. Legyen képes egyszerű időszámítási
feladatokat megoldani. Tudja bemutatni a földi szférák szerkezetét, felépítését, legfontosabb folyamatait ábrák és
modellek segítségével. Mutassa be az egyes szférák jellemző folyamatainak hatását a mindennapi életre.
Ismertesse a földi szférákat veszélyeztető, környezetkárosító folyamatokat, tudjon azokra példákat mondani.
Magyarázza meg példák alapján a természeti környezet és a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti alapvető
összefüggéseket.
A tanuló tudja jellemezni a gazdasági élet legfontosabb ágait, ágazatait, mutassa be szerepük, jelentőségük
változását. Tudja értelmezni a világ különböző térségeiben megfigyelhető integrációs folyamatokat, a
világgazdaságban betöltött szerepüket. Legyen képes bemutatni a világgazdasági pólusok helyét, szerepét a világ
társadalmi-gazdasági rendszerében, kapcsolatukat a fejlődő világgal. Tematikus térképek segítségével tudja
bemutatni a környezetkárosító tényezők földrajzi megjelenését. Következtessen ezekből a globális veszélyek
kialakulására. Tudja példákkal alátámasztani a növekvő termelési és fogyasztási igények környezeti hatásait.

Felhasznált tankönyvek:
9. osztály: Kereszty Péter- Nagy Balázs- Nemerkényi Antal- Sárfalvi Béla:
Lakóhelyünk a Föld Nemzeti Tankönyvkiadó
10. osztály: Jónás Ilona- Pál Viktor- Vízvári Albertné:
Földrajz 10 társadalomföldrajz, globális problémák Mozaik Kiadó
Heti óraszám:
9. osztály: 1,5 óra
10. osztály: 1,5 óra

Földrajz középszintű érettségi témakörök
Általános természetföldrajz, a kontinensek, ill. Magyarország természetföldrajza.
1. Kozmikus környezetünk. A Föld helye a Naprendszerben, a Föld fő mozgásai, ezek
következményei.
2. A geoszférák földrajza és környezeti problémái. A Föld gömbhéjas szerkezete, fizikai
jellemzői.
3-4. A kőzetlemezmozgások és következményei: vulkánosság, földrengések, hegységképződés.
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5. A földtörténet eseményei.
6. A levegőburok. A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete.
7. A levegő felmelegedése. A légnyomás és a szél.
8. Az általános légkörzés, ciklonok, anticiklonok, frontok.
9. A vízburok földrajza. A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk.
10. A tengervíz mozgásai, áramlási rendszere, éghajlatmódosító hatása.
11. A földrajzi övezetesség. A vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség.
12. A forró övezet.
13. A mérsékelt övezet.
14. A hideg övezet.
15. A kontinensek természetföldrajza. Amerika.
16. Európa általános természetföldrajzi képe.
17-20. Magyarország és tájainak természetföldrajza. Magyarország természeti adottságai.
Hazánk nagytájainak eltérő természeti képe.
Általános társadalomföldrajz, regionális társadalmi-gazdasági földrajz
1-3. Népesség és településföldrajz. A népesség földrajzi jellemzői. A települések földrajzi
jellemzői.
4-5. A világ változó társadalmi-gazdasági képe. A világgazdaság általános jellemzése, a regionális
gazdasági integrációk szerepe a világgazdaságban.
6. A föld mezőgazdasági erőforrásai.
7-8. A világ energiagazdaságának és iparának átalakulása. A harmadik és negyedik szektor
jelentőségének növekedése.
9. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok.
Európa és a többi kontinens regionális földrajzi jellegzetességei.
A világgazdasági pólusok. A világgazdaság peremterületei.
10. Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai.
11-12. Ázsia országai.
13. Amerikai országai. Az Amerikai Egyesült Államok.
14-17. Magyarország földrajza. Hazánk helye és kapcsolatai a Kárpát-medencében és
Európában.
Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői. Népesség- és településföldrajzi jellemzők.
Nemzetgazdaságunk. A gazdaság ágazati, ágai.
18-19. Hazánk nagyrégióinak természet- és társadalomföldrajzi képe.
20. A globális környezeti problémák.
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RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
9–10. évfolyam
Célok és feladatok
A középiskola első két évében a rajz és vizuális kultúra tantárgy tanításában a hangsúly a kritikai gondolkodás, a
problémamegoldó képesség fejlesztésére kerül. Különösen fontossá válnak a személyiség fejlődését, az önismeret
kialakulását segítő személyre szabott feladatok, valamint a csoportos feladatok, amelyek segítik a kooperációt, a
kommunikációs képesség fejlődését. A korszerű tanítási és tanulási módszerekkel pedig (pl. projektfeladatok) az
önállóság, a problémamegoldó képesség nagymértékben fejleszthető. Az önálló vagy csoportos tananyagfeldolgozás, a vázlatkészítés, jegyzetelés, elvont, verbális ismeretek vizuális megjelenítése segíti az önálló tanulási
módszerek elsajátítását.
Ennél a korosztálynál a vizuális kreativitás nem annyira a közlő, kifejező rajzi, festészeti alkotásokban nyilvánul
meg, sokkal inkább a konstruáló, tárgyalkotó vagy technikai médiumokat alkalmazó tevékenységekben jut
kifejezésre. A feladatokban helyet kell biztosítani az elvont gondolkodásnak, felkínálni a lehetőségét a más
helyekről szerzett (pl. más tanórákon tanult vagy média által közvetített) ismeretek, tapasztalatok integrálásának.
A tanulás tervezésénél tudatosan is törekedni kell az integrációra, amire a vizuális nevelés egyébként is sok
lehetőséget nyújt. Erre a kerettanterv csak utalásokat tehet, a tanítási programot megtervező tanárnak kell
felmérni, hogy diákjai más tanórákon mivel foglalkoznak, mely tantárgyakkal lehet esetleg közös projekt
feladatokat is kidolgozni. (Tanulni tanulás kompetenciája, kulturális és vizuális kifejezőkészség, esztétikai-művészeti
tudatosság és kifejezőképesség, európai azonosságtudat-egyetemes kultúra összefüggéseit felismerő kompetenciák.)
Ennél a korosztálynál kezd különösen hangsúlyossá válni (az állampolgári neveléssel, a felnőtt életre való
felkészítéssel összefüggésben is) az egyéni érdeklődések figyelembevétele; fontos, hogy a tantárgy nevelési
céljainak megvalósítása mához kapcsolódó – valós igényeket kielégítő és hasznosítható képességeket, kezdeményezőképességet és vállalkozói kompetenciát fejlesztő –, a fiatalokat érintő, érdeklő órai feladatokon
keresztül valósuljon meg.
Kiemelten kell foglalkozni a mai vizuális környezettel, a vizuális kommunikáció mai formáival, amelyekkel a
tanulók nap mint nap szembesülnek. Ennek megértéséhez, értő és igényes használatához kell a tantárgynak
segítséget nyújtania. Ezeken az évfolyamokon művészettörténeti ismereteik szintézise ajánlott: az eddig tanult
kronologikus ismereteket most más aspektusból, a vizuális művészetek problematikái köré csoportosítva érdemes
vizsgálni. Törekedni kell arra, hogy legyenek képesek hasznosítani művészettörténeti ismereteiket a mai vizuális
kultúra, a mai művészet jelenségeinek megértése, feldolgozása során. (Az alkotóképesség fejlesztésével kapcsolatos
természettudományos, tanulási, szociális, és kommunikációs kompetenciák, környezettudatos magatartás)
A 9–10. évfolyamon a rajz és vizuális kultúra tanításának feladata, hogy összefoglalja, tudatosabb szintre emelje
az eddig szerzett vizuális ismereteket, megalapozza a művészettörténeti, rajzi, ábrázoló geometriai tanulmányokat,
illetve az érettségi vizsgát. Készítsen fel a továbbtanulásra, illetve a mindennapi életre: a természeti és mesterséges
környezet felelős használatára, az információk kritikus kezelésére, a művészi, esztétikai értékek iránti
fogékonyságra.
Bár hangsúlyoznunk kell a képességfejlesztés elsőbbségét az egyszerű ismeretátadással szemben, a táblázatokban
a könnyebb áttekinthetőség érdekében megmarad a korábbi tematikus csoportosítás, mivel egy-egy témakörhöz
tartozó feladat egyidejűleg több, különböző képességet is fejleszt.
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9. évfolyam
Fejlesztési prioritások:
1. Megismerő- és befogadóképesség fejlesztése
2. Kreativitás fejlesztése
3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás fejlesztése
Fő témakörök:
1. Alkotás, művészet (az alkotóképesség fejlesztésével kapcsolatos természettudományos, tanulási, szociális, és kommunikációs
kompetenciák, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség)
2. Tárgy- és környezetkultúra (környezettudatos magatartás)
3. Vizuális kommunikáció (kulturális és vizuális kifejezőkészség)
Tankönyv: Imrehné Sebestyén Margit: Képzelet világa I. Éves óraszám: 37 óra Heti óraszám: 1

Tematikus összesített óraterv

TÉMAKÖR

ÓRASZÁM

1.

ALKOTÁS - KIFEJEZÉS, KÉPZŐMŰVÉSZET

14 óra

2.

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ

10 óra

3.

TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA
A helyi, speciális lehetőségeket kihasználó órakeret:
nyomtatás, mintázás, nemezelés, stb.)

10 óra
3 óra

4.

(múzeumi óra,

1. témakör: Alkotás, művészet
Fejlesztési területek

Tanulási kompetenciák

Az érzékelés érzékenységének
fejlesztése
A megfigyelőképesség fejlesztése

Alkotói kompetenciák

A kifejezőképesség fejlesztése
Alkotóképesség fejlesztése
A fantázia fejlesztése
Motiváció
Ismeretszerzés
Megismerő képesség – tanulási
képességek fejlesztése
A logikus gondolkodás fejlesztése
Önismeret, önértékelés,
önszabályozás fejlesztése
A személyes preferenciák elemzése,
tudatos vállalása
Döntési képesség fejlesztése.
Kooperációs képesség
fejlesztése
Kommunikációs képesség
fejlesztése

Tananyag

Ajánlott tevékenységformák
Módszertani javaslatok

Érzelmek, lelkiállapotok kifejezése a
vizuális művészetek eszközeivel
Szubjektív színhasználat
A forma kifejezésnek megfelelő
torzítása a képi ábrázolásban

Érzelem, lelkiállapot, hangulat
megjelenítése síkon és térben egyéni
eszközhasználattal
Látványélmények színbeli-formai átírása,
szintézisre épülő egyéni kifejezése

Művészeti (pl. irodalmi, zenei)
élmények asszociációkra épülő
feldolgozása.
A formai elemzés
A műfajnak, témának megfelelő
műelemzés (ikonográfiai,
stílustörténeti) és ítéletalkotás.
Festészet fogalma, funkciója, a
festészet kifejezőeszközei,
hatásrendszere.
Festészeti stílusok (kulturális,
társadalmi, történeti
meghatározottság).
Témák (pl. arckép), megjelenési
típusok (pl. táblakép), technikák (pl.
olaj, freskó).
A képgrafika fogalma, funkciója,
stílusa, témái, formanyelve, technikái.
A szobrászat fogalma, rendeltetése és
hatásrendszere.
Szobrászati formanyelv, stílusok
(kulturális, társadalmi, történeti
meghatározottság).
A szobrászat műfajai (körplasztika,
szoborcsoport, dombormű), témái,
technikái.
Kortárs műfajok a
képzőművészetben.

A képi kifejezőeszközök számbavétele,
képek formai elemzése – egyénileg végzett
feladatok (esszé, kiselőadás)
Egy-egy művészettörténetben gyakori
téma egyéni, csoportos feldolgozása, a
kutatás eredményeinek tervezett
kiadványba szerkesztése
Ismert műalkotások parafrázisának
elkészítése
Tanár által vezetett elemző beszélgetések a
festészeti stílusokról
Az iskolához közeli, könnyen elérhető
művészeti gyűjtemény anyagának
megismerése, csoportos feldolgozása.
Műalkotások, építészeti és természeti
térélmények megfogalmazása szóban és
ábrázolásban.
Műalkotások kompozíciójának elemzése.
Festményekről színvázlatok készítése
Kompozíciós vázlatok készítése
különböző eszközökkel (pl. pác rajz, kréta,
papír kollázs)
Önálló témakutatás.
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Fejlesztési területek

Tananyag

Ajánlott tevékenységformák
Módszertani javaslatok

Európán kívüli kultúrák művészete
A vizuális művészeti alkotások
csoportosítása, műfaji besorolása
Legkiemelkedőbb műalkotások, művészek
jellemző kifejezőeszközeinek elemzése.

Művészeti-esztétikai
kompetenciák
Művészeti-esztétikai értékítélet
képessége

Valamely Európán kívüli kultúra
művészetének feldolgozása a történelmi,
kultúrtörténeti összefüggések
figyelembevételével csoportmunkában,
kooperatív tanulási módszerekkel

Nemzeti és európai azonosságtudat
és tolerancia

Kortárs művészeti alkotások elemző
feldolgozása.
Műalkotások elemzése során saját
vélemény árnyalt megfogalmazása.
Saját és mások munkájának elemzése,
értékelése.
2. témakör: Tárgy- és környezetkultúra

Fejlesztési területek

Tananyag

Problémamegoldó képesség
fejlesztése

A tárgyi világ formanyelvi elemei, a
tartalom és forma összefüggése.
Az alkotófolyamat (feladatmeghatározás, tervezés, kivitelezés,
kipróbálás, értékelés) ismerete.

Térbeli tájékozódás, tér-alakítási
képesség fejlesztése
Környezettudatos
gondolkodásmód kialakítása
Alkotóképesség fejlesztése

A tárgyak megítélése (a funkció,
forma, jelentés, lépték, anyag,
szerkezet, technológia) ismerete.
Összehasonlító tárgyelemzés

Empátia, tolerancia fejlesztése
Önismeret, önértékelés,
önszabályozás fejlesztése
A személyes preferenciák
elemzése, tudatos vállalása

Ajánlott tevékenységformák
Módszertani javaslatok
Közismert rendeltetésű, valós szükségleten
alapuló tárgy tervezése (pl. ékszer,
öltözködés-kiegészítő, hangszer, gépezet).
A problémamegoldás, a tervezői folyamat
dokumentálása:
A kapott feladat újrafogalmazása.
A problémamegoldás menetének
megtervezése.
A megoldási lehetőségek, feltételek
felmérése.
A választás indoklása.
Munkafolyamatok ésszerű, gazdaságos
sorrendjének kialakítása.
A folyamat elemzése, értékelése.
A tárgynak vagy térbeli makettjének
elkészítése, az alkotófolyamat
dokumentálása (feladatmeghatározás,
tájékozódás gyűjtéssel, vázlatok, látszati és
műszaki jellegű rajzok, szín- és anyagminta).

Döntési képesség fejlesztése.
Tárgyak összehasonlító elemzése
(pl. különböző kultúrák azonos
tevékenységhez kapcsolódó tárgyainak
összehasonlítása).
3. témakör: Vizuális kommunikáció
Fejlesztési területek

Tananyag

Térbeli tájékozódás, tér-alakítási
képesség fejlesztése

A vizuális kommunikáció, a képi
ábrázolás
Tárgyak, terek ábrázolása szabadkézi
rajzzal, grafikai eszközökkel

Problémamegoldó képesség
fejlesztése

Rekonstrukció, modellezés

Ajánlott tevékenységformák
Módszertani javaslatok
Természettanulmányok, látvány- és
modellértelmezések: forma, szerkezet, anyag
és funkció szerinti tanulmány és analízis.
Keletkezést, működést, változást kifejező,
magyarázó képsorok, folyamatábrák
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Környezettudatos
gondolkodásmód
Alkotóképesség fejlesztése
A kommunikációs képesség
fejlesztése
A szociális érzékenység
fejlesztése
A kritikai gondolkodás fejlesztése

(Környezettudatos magatartás
és szociális kompetencia)

Ábrázoló geometriai rendszerek:
Monge-vetület, egyméretű, kétméretű
és Kavalieri axonometria
Ábrázolási konvenciók megjelenési
formái a köznapi és tudományos
közleményekben.
A köznapi és tudományos közlések
műfaji sajátosságai.
Alkalmazott grafikai tervezés
A tervező grafika üzenethordozó és
tájékoztató funkciója, közlő és
felhívó jellege.
A technikai médiumok képalkotó
módszerei
Tömegkommunikáció – vizuális
reklámok

készítése.
Összetett térformák, tárgyak térbeli
helyzetének szabadkézi rajza és szerkesztése
az ábrázoló geometria rendszerében
(Monge-vetület, egyméretű, kétméretű és
kavalieri axonometria) alkotó feladatokhoz
kapcsolódóan.
Rekonstrukció, modellezés alkotó
feladatokhoz kapcsolódóan.
Alkalmazott grafikai tervezés kép és szöveg
felhasználásával. Néhány betűtípus
alkalmazása (pl. tudományos
illusztráció, bélyegterv, ex libris, meghívó).
Egyszerű feliratok készítése alkotó
feladatokhoz kapcsolódóan.
A tömegkommunikáció formáinak
csoportosítása.
Vizuális reklámok elemzése
A technikai médiumok képalkotó
módszereinek megismerése.

A továbbhaladás feltételei
A továbbhaladás feltétele a térábrázolási konvenciók elemi szintű elsajátítása, a színek kifejező, kommunikációs
és téralakító szerepének ismerete, adott helyzetnek megfelelő alkalmazása, alapszintű komponálási,
képszerkesztési, konstruálási készség, vagyis alkotói kompetenciák elsajátítása.
Az alkotás, konstruálás, problémamegoldás lépéseinek ismerete, gyakorlati alkalmazása alkotó feladatok során.
Elvont gondolatok, folyamatok, nem vizuális természetű információk értelmezhető vizuális megjelenítése.
A tanult vizuális művészeti ágak, műfajok leglényegesebb vonásainak megfogalmazása. Legkiemelkedőbb alkotók
és műveik ismerete, a kor és műalkotás közötti összefüggés megértése. (Művészeti-esztétikai, képi és

anyanyelvi kommunikációs kompetenciák fejlettsége illetve kialakulása)
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10. évfolyam
Fejlesztési prioritások:
1. Megismerő- és befogadóképesség fejlesztése
2. Kreativitás fejlesztése
3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás fejlesztése

Belépő tevékenységformák
Az alkotómunka folyamatát, logikai lépéseit felölelő tudatos, tervszerű (projekt jellegű), önálló tevékenység a
képzőművészet, a vizuális kommunikáció és a környezetkultúra területén.
Problémaközpontú, verbális és vizuális műelemző módok (kultúrtörténeti, építészeti elemzés, képolvasás)
tudatosítása, használata az építészet, az alkalmazott művészetek és a népművészet területén. (A tanulási, alkotói

kompetenciák)

Összefoglaló művészettörténeti áttekintés.

(Művészeti-esztétikai, képi és anyanyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése illetve kialakítása)

Fő témakörök:
1. Alkotás, művészet
(az alkotóképesség fejlesztésével kapcsolatos természettudományos, tanulási, szociális és kommunikációs kompetenciák, esztétikaiművészeti tudatosság és kifejezőképesség)
2. Tárgy- és környezetkultúra
(környezettudatos magatartás)
3. Vizuális kommunikáció
(kulturális és vizuális kifejezőkészség)
Tankönyv: Imrehné Sebestyén Margit: Képzelet világa II. Éves óraszám: 37 óra Heti óraszám: 1

Tematikus összesített óraterv
TÉMAKÖR

ÓRA
SZÁM

Kifejezés, képzőművészet
1.

2.
3.
4.

Műelemzés, művészettörténet (könyvtári- múzeumi óra, kortárs tárlatlátogatás;) 14 óra
Alkotó tevékenységek: (természeti tanulmányok, elemző rajzok; tematikus és elvont témák megjelenítése,
felületek, faktúrák, hagyományos és új technikák – pl. digitális képszerkesztés, fotó, stb.- megismerése és
alkalmazása) 7 óra
Vizuális kommunikáció (Szerkezeti és mozgáselemző rajzok és működési-összeszerelési ábrák elemzése és
rajzolása; Színismeret (kontrasztok, színek dekoratív- és figyelemfelhívó szerepe;)
Téri ábrázolások (rekonstrukciók) a tanult ábrázolási rendszerek alkalmazásával;
Tárgy és környezetkultúra (Tárgyelemző feladatok, funkció és jelentés szöveges-rajzos feltárása;
környezetalakító művészeti technikák megismerésével és alkalmazásával tárgy és környezet-tervező feladatok)
Szabadon felhasználható órák (csoportos kreatív feladat, pályázati munkák, portfólió összeállítása, múzeumi
óra)

21 óra

7 óra
6 óra
3 óra
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1. témakör: Alkotás, művészet
Fejlesztési területek

Tananyag

Alkotói, művészeti-esztétikai
kompetenciák
A kifejezőképesség fejlesztése

Az európai művészettörténet
áttekintése a műfajok, a kor és a
stílus összefüggésében

Alkotóképesség fejlesztése

Összehasonlító műelemzés.

A fantázia fejlesztése

Az építészet fogalma, funkciója,
társadalmi és természeti
meghatározottsága.
Az építészeti szerkezetek,
fejlődésük fordulópontjai.
Az építészeti stílusok
(térszervezés, tömegalakítás,
alaktan). Az építészet
hatásrendszere.

Ismeretszerzés
Megismerő képesség
A tanulási képességek fejlesztése
A logikus gondolkodás fejlesztése
Önismeret, önértékelés,
önszabályozás fejlesztése

Művészettörténeti összefoglalás

A kommunikációs képesség
fejlesztése
A konstruáló képesség fejlesztése
Motiváció
Kortárs művészeti tendenciák
Kreativitás

Kapcsolatok a különböző
művészeti ágak között

Műelemző képesség
(művészeti-esztétikai érzékenység)

Ajánlott tevékenységformák
Módszertani javaslatok
Aktuális, egyéni vagy közösségi
problémák, gondolatok, témák
személyes hangú megjelenítése
ábrázolási újításokat is megengedő,
asszociációkra épülő alkotásokban.
Műalkotások összehasonlító elemzése
Kép és szöveg anyaggyűjtés a
stíluskorszakokat áttekintő tablók
készítéséhez
Különböző esztétikai minőségek
alkalmazása képi, plasztikai
megjelenítésben.
Művészeti ágak szerinti
problémaközpontú műelemzés korba,
kultúrába ágyazva. A műfajnak és a
témának megfelelő értelmezési
szempontok (stílustörténeti,
kultúrtörténeti, ikonográfiai).
A környezetében található műemlék
vagy más értékes épületek elemző
feldolgozása egyéni vagy csoport
munkával
Gyűjtött információ- és képanyagból
írásos összefoglaló készítése,
következtetések levonása.
Makettek, modellek konstruálása.
Információgyűjtés kortárs művészeti
jelenségekről – ezek csoportosítása
Kísérletezés új anyagokkal, technikákkal.
Új technikák kipróbálása, a technika
nyújtotta lehetőségek számbavétele.
Saját munkák, gyűjtések felhasználása az
elektronikus képalakítás során.
Párhuzamok keresése az irodalom, a
zene, a dráma, a film és a vizuális
művészetek egyes alkotásai

2. témakör: Tárgy- és környezetkultúra
Fejlesztési területek

Tananyag

Környezettudatos magatartás,
szociális kompetenciák

A formanyelv, a formaadás, a
funkció és a jelentés összefüggései
a téralakításban.

A megfigyelőképesség fejlesztése
Alkotóképesség fejlesztése
A fantázia fejlesztése
Motiváció
Ismeretszerzés
Megismerő képesség – tanulási
képességek fejlesztése

A tárgykultúra fogalma, a tárgyak
funkciója, fajtái (használati, dísz-,
kegy- és műtárgy).
A tárgyak stílusa és a korstílus.
A tárgyak kulturális és társadalmi
meghatározottsága.
A tárgyak jelentése (társadalmi,
történeti, műszaki, ergonómiai,
esztétikai, gazdasági).
Népművészet
A tárgyi néprajz és a népművészet

Ajánlott tevékenységformák
Módszertani javaslatok
Tértervezési, berendezési probléma
(pl. tér, térrészlet, illetve berendezési
tárgy) felvetése, meghatározása,
tájékozódás, ötletek. Tervezés alap- és
nézetrajzban, axonometrikus rendszerben
vagy perspektív képpel, a terv makettezése.
Belső terek különböző funkciókra
történő önálló átrendezése.
Egy-egy tájegység népművészetének
feldolgozása
A magyar és más népek népművészeti
stílusainak összehasonlító elemzései
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Fejlesztési területek
A logikus gondolkodás fejlesztése
A személyes preferenciák
elemzése, tudatos vállalása
Kooperációs képesség fejlesztése

Tananyag
fogalma.
A hagyományos magyar
népművészet és napjaink
népművészete, a folklorizmus.
A népi építészet, eszközök,
bútorkészítés, fafaragás,
fazekasság, szőttes, hímzés,
népviselet.

Ajánlott tevékenységformák
Módszertani javaslatok
Az iskolához közeli, elérhető
helytörténeti, néprajzi gyűjtemény
feldolgozása csoportmunkával

Kommunikációs képesség
fejlesztése
Nemzeti azonosságtudat
kialakítása, fejlesztése
3. témakör: Vizuális kommunikáció
Fejlesztési területek

Tananyag

Kommunikációs kompetenciák

A formaadás módjai a tanulást
szolgáló, a tudományos, a köznapi
információkban, a
tájékoztatásban, a reklámban
A Monge-vetület, az axonometria,
a perspektíva olvasása, megértése.
A vizuális kommunikáció fogalma
A közvetlen és közvetett emberi
kommunikáció, a
tömegkommunikáció.
A kép, az írás szerepének
fordulópontjai a kommunikáció
fejlődésében.
A térábrázolási konvenciók
történeti áttekintése.
A vizuális kommunikáció műfajai
(tipográfia, fotó, tervező grafika).

A problémamegoldó képesség
fejlesztése

A térérzék fejlesztése
Megismerő képesség – tanulási
képességek fejlesztése
A logikus gondolkodás fejlesztése
Az érzékelés érzékenységének
fokozása
Ismeretszerzés
Kooperációs képesség
fejlesztése
Kommunikációs képesség
fejlesztése

Ajánlott tevékenységformák
Módszertani javaslatok
Összetettebb térviszonyok tapasztalati
távlattani és szerkesztett perspektivikus
ábrázolása.
Térábrázolási módszerek túlhaladása,
transzformálási kísérletei a
látáskonvenciók átalakítására, az optikai
csalódások, a fordított perspektíva vagy
fotó felhasználásával.
Választott témájú grafikai terv
(pl. naptár, könyvborító, CD-borító,
iskolaújság) készítése. Az alkotófolyamat
lépéseinek összegyűjtése
munkanaplóban.
A stíluskorszakokat áttekintő, képet és
szöveget is alkalmazó tablók tervezése,
készítése

Hatásrendszere: információ
(objektív), reklám (felhívó),
műalkotás (esztétikai) jellegű.

Ajánlott művek
A műfaj tipikus alkotásait a tanár választja ki a témának megfelelően. A válogatás további szempontja, hogy a
bemutatott művek lehetőleg terjedjenek ki az egyetemes és a magyar művészettörténet kiemelkedő műveire és
alkotóira (ajánlott az érettségi vizsgaleírásban megadott képanyag használata!), illetve tartalmazzák a magas
művészet mellett a populáris kultúra megnyilvánulásait. Ajánlatos minél nagyobb teret biztosítani a kortárs művek
bemutatásának a művészettörténetnek a tárgyalt műfaj szempontjából fontos alkotásai között. A mindennapi
környezet, a helyi, a regionális értékek megismerése és elemzése kiemelt fontosságú.
A vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra befogadásához nem készül külön műlista.
A műfaji sajátosság tanítását az aktuális kommunikációs eszközök és helyi tárgyak, épületek elemzésével ajánlatos
megoldani. A képi megjelenítés tanításához és a tárgyi, környezeti emlékek tárgyalásához is az érettségi
vizsgaleírásban szereplő műtárgylista nyújt segítséget.

A továbbhaladás feltételei
A továbbhaladás feltétele a térábrázolási konvenciók elemi szintű elsajátítása, a színek kifejező, kommunikációs
és téralakító szerepének ismerete, adott helyzetnek megfelelő alkalmazása, alapszintű komponálási,
képszerkesztési, konstruálási készség elsajátítása. (Megismerési-tanulási és alkotói kompetenciák)
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Az alkotás, konstruálás, problémamegoldás lépéseinek ismerete, gyakorlati alkalmazása alkotó feladatok során.
Elvont gondolatok, folyamatok, nem vizuális természetű információk értelmezhető vizuális megjelenítése.
A tanult vizuális művészeti ágak, műfajok leglényegesebb vonásainak megfogalmazása. Legkiemelkedőbb alkotók
és műveik ismerete, a kor és műalkotás közötti összefüggés megértése. Tárlatlátogatások, építészeti együttesek
megtekintése során szerzett élmények, ismeretek értelmezése. Két-három szempont alkalmazása a mindennapi
környezet, a fogyasztási cikkek és a média kritikus megítéléséhez.
Elvárható a művészeti-esztétikai véleményalkotás képességének, a környezettudatos magatartásnak, önértékelés képességének,
nemzeti és európai azonosságtudatának magasabb szinten való megnyilvánulása.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak (a tanítás eredményességének)
vizsgálata.
A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a diákoknak fejlődést
kell elérniük.
A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:
Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk (kifejező eszközök, műfajok, stílusok, technikák)
megjegyzése, megértése, fogalmak felismerése, alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása.
Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, egyszerűbb szöveg megalkotása, átkódolás, transzformációs képességek (kép-szöveg, szöveg-kép) a műelemzés képessége.
Alkalmazás ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas), írásbeli és képi kommunikációs képességek
kialakítása, lényegkiemelő képesség fejlesztése, a tanuló saját munkájának fokozatos önkontrollja.
Önálló véleményalkotás, értékelés vizuális művekről, jelenségekről, funkciókról, egyéniségekről, kritikai érzék
kialakítása.
Művészi kreativitás képességének szóbeli, írásbeli értékelése.
A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók teljesítményének
osztályzattal történő értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli, írásbeli értékelése alapján történhet:
Különféle tevékenységi formákban mutatott aktivitás, a társakkal való együttműködés képessége.
Órai gyakorlati tevékenységeket kísérő (segítő) kritikai megjegyzések (a „korrektúra”).
Kiselőadás, írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a megadott szakirodalom vagy önálló gyűjtés
alapján.
Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása formájában (képi, írásbeli,
szóbeli).
Munkák közös értékelésére, amelynek során a tanulók elmondhatják kritikai észrevételeiket.
Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése.
A tanulók saját munkáinak esztétikai színvonala.
A tanuláshoz szükséges taneszközök, anyagok, és egyéb feltételek:

rajztábla, rajzlap, grafit ceruzák, akvarellfesték, tempera (vagy akril) festék, ecsetek, tus, rajztoll, filctoll, pitt-kréta,
rajzszén, fixatív, agyag, mintázófa, olló, papírvágó kés, papír ragasztó, triplex karton, hullámkarton lemez, pausz
papír
Feltétlenül szükséges:
Jól (lehetőleg természetes fénnyel) megvilágított tanterem, vízvétel lehetősége, elsötétítés lehetősége.
Az eszközök, anyagok tárolásához zárható szekrény.
Diavetítő vagy projektor.
Az rajz és vizuális kultúra érettségi műtárgylistájának teljes képanyaga; művészeti könyvek, diasorozatok.
A lehetőségek függvényében:
Videó lejátszó, monitor; videokamera, digitális fényképezőgép, fényképezőgép állvány, számítógép, printer,
scanner.
Rajz és vizuális kultúra középszintű érettségi témakörök
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I. Vizuális nyelvi elemek
II. Művészeti technikák
III. Vizuális kommunikáció
IV. Színtan
V. Fotó, mozgókép
VI. Tárgy- és környezetkultúra
VII. Ábrázolási rendszerek
VIII. Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok, stílusjegyek, alkotók, művek
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MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET
Célok és feladatok

12. évfolyam

A mozgóképkultúra és médiaismeret a gimnáziumi oktatás során is elsősorban a mozgóképi (film, televízió,
videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztését, az önálló és kritikus attitűd kialakítását és az
audiovizuális média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázását szolgálja, egyben a személyiségfejlesztés alapvető eszköze.
A 8. évfolyamon megszerzett alapszintű mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti tájékozottság felidézését
követően a cél a filmnyelvi tájékozottság és kifejezőkészség fejlesztése mellett elsősorban a stílustörténet néhány
fontos mozzanatának ismerete, a műismeret és az elemzési készség fejlesztése. Fontos eleme a tárgy gimnáziumi
oktatásának a mozgókép magaskultúrájának és tömegkultúrájának viszonya, az eltérő alkotói és nézői szerepek
felismertetése. A médiaismereti stúdiumok elsősorban a médiaintézményekre ható alapvető gazdasági, politikai és
jogi, illetve a médiaszövegek befogadására, a közönségre hatással lévő tényezők tanulmányozását célozzák.
Tárgyalni kell a tapasztalati valóság és a média által reprezentált, filmvásznon, képernyőn megjelenő virtuális világ
viszonyát, az eltérés tényén túl annak okait, például az etnikumok és a különböző kultúrák tekintetében. A 12.
évfolyamokon a művek feldolgozása során fokozatosan erősödik a fogalmi gondolkodás, az absztraháló készség
fejlesztése, a mozgóképi szövegek értelmezésekor pedig az ismeretek alkalmazása. Ugyanakkor továbbra is
meghatározó a kreatív gyakorlatok, az önálló tevékenységi formák, a projektmunka szerepe.

Belépő tevékenységformák
A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásában az általános iskola végén alkalmazott
többnyire
élményközpontú, kreatív helyzetekre épülő tevékenységformák többsége érvényesen adaptálható a gimnáziumi
környezetben is.
Művek, műsorok, illetve azok részleteinek csoportos vagy kiscsoportos megtekintése [a mozgóképi szövegek (film, televízió,
videó, komputerjáték, web) terjedelméből adódóan a kötött órai kereteken belül többnyire csak a szövegek
részleteken keresztüli felidézése, elemzése tervezhető, a műveket a kötött időkereteken kívül kell megtekinteni].
Mozgóképi szövegek feldolgozása egyéni, kiscsoportos vagy csoportos formában:
- kreatív gyakorlati feladatokkal (pl. felidézés, asszociáció, jelenetek, képsorok kiválasztása, csoportosítása,
átszerkesztése);
- megbeszélés útján (pl. állítások megfogalmazása, feltevések ütköztetése, értelmezés).
Az ábrázolás eszközeinek tanulmányozása: önálló vagy kiscsoportos feladatok (pl. képsorterv, story-board [rajzos
skiccekkel illusztrált beállítás-terv], illetve jelenetterv készítése, élőkép [pillanatra megdermedő szituáció],
kialakítása, megvilágítási kísérletek, főcímkészítés [pl. egy tévéműsor bejelentkező képsora], kommentár, illetve
hangalámondás-készítés).
Rövid tanulói beszámoló, kiselőadás, demonstráció (pl. alkotók pályaképe, filmstílusok, filmműfajok bemutatása,
nézettségi adatok feldolgozása, fogyasztói szokások, trendek értelmezése, művelődéstörténeti háttér ismertetése
szakirodalom vagy önálló informálódás alapján).
Az életkori sajátosságoknak megfelelő és a fogalmi gondolkodás és kifejezőkészség fejlesztését szolgáló
tevékenységek, így az esszéformában feldolgozott problémák, pl. összehasonlító elemzés, kritikaírás. Szakfolyóiratok tanulmányozása, idegen nyelvű szakirodalom gyűjtése, szakirodalmi szövegek kivonatos összefoglalása, absztraktok készítése. Szerkesztési feladatok, headline és filmelőzetes készítés.
Projektmunka: az órakeretet meghaladó és hosszabb időszakra (3-6 hét) kiadott, gyakran több lehetőség alapján
választható egyéni vagy kiscsoportos feladatok, tevékenységi formák (pl. kutatás, adatok, tények, információk
összegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása sajtóanyagokra, moziműsorokra, rádió- és televízió műsorokra,
weblapokra, reklámkampányokra vonatkozóan, esettanulmány készítése, forgatókönyv készítése, fotó, illetve
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videoetűd készítése, interjú és riport készítése, filmelőzetes megtervezése, illetve elkészítése, logó-, illetve
címlaptervezés, munkanapló készítése).
12. évfolyam
1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai
TÉMÁK
TARTALMAK
A képrögzítés és mozgásábrázolás
A mozgókép előtti mozgásábrázolási és történetalkotási
törekvések azonosítása a képzőművészetben − a
barlangrajztól
a képregényig.
A technikai kép létrehozására szolgáló eszközök kezelői
2 óra
szintű ismerete és alkalmazása (fényképezőgép, a
videokamera használata a projektmunka során).
A technikai kép jellemzői
A rögzítés és az ábrázolás mozzanatainak elkülönítése
és kapcsolatuk értelmezése a mozgóképi szövegek
elemzésében.
1 óra
Rögzítés és ábrázolás aránya, felismerése dokumentumfilmen és
játékfilmen
A látvány mozgóképi
A beállítás és a képkivágat fogalmának pontos
megszervezése
használata; a plánok fajtáinak felismerése, megnevezése
és alkalmazásuk
értelmezése a mozgóképi szövegek elemzésében.
A kamera térbeli elhelyezése, optikai beállításai,
2 óra
kameramozgások.
A montázs-jelenség felismerése, a montázs és
Montázs
gondolkodás, ill. a montázs és az ábrázolás
kapcsolatának ismerete (pl. a
mozgókép esetében a tér-idő felbontása és
újraszervezése).
A lineáris/narratív, asszociatív/expresszív és a belső
2 óra
montázs felismerése és montázshatásának értelmezése
adott mozgóképi szövegek esetében.
Mozgóképi elbeszélés
A történet, mint változássorozat értelmezése, az
események időrendi és okozati láncolatának
összeállítása, a történet
fontosabb alkotóelemeinek (expozíció, lezárás, fordulat
és epizód) felismerése és elkülönítése adott mozgóképi
szövegek
értelmezése során.
A történet, a cselekmény és az elbeszélés fogalmainak
2 óra
helyes használata, alkalmazása a szövegelemzésben.
A szerepjáték
A szereplőválasztásnak (civil vagy hivatásos) és a
szereplő külső megjelenésének − mint
metakommunikációs közlésnek − a leírása és
értelmezése adott mozgóképi szövegek
értelmezésében.
A viselkedés szóbeli, intonációs és további
1 óra
metakommunikációs eszközeinek felismerése és
értelmezése.

TÉMÁK
Korstílusok

2. Korstílusok, szerzők és művek
TARTALMAK
A szereplő-és környezetválasztásban, a
kamerahasználatban, a történetmesélésben, a film
szerepéről való elképzelésben és a
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filmtörténeti hagyományokhoz való viszonyban
megfigyelhető stiláris jegyek hasonlóságának
felismerése a (német)
expresszionizmus, a francia és a szovjet-orosz
avantgárd film, az (olasz) neorealizmus, a francia és a
csehszlovák új hullám kapcsán.
Ezen (film)stílustörténeti korszakból egy-két
3 óra
meghatározó alkotó és mű alaposabb ismerete.
3. Egyetemes filmtörténeti ismeretek
TÉMÁK
TARTALMAK
A némafilmművészet
A német expresszionizmus jellemzése egy meghatározó
művének ismerete. A szovjet-orosz montázsiskola
jellemzése,
2 óra
két meghatározó művének ismerete.
A hangosfilmművészet kialakulása
Az (olasz) neorealizmus jellemzése, két meghatározó
művének ismerete.
2 óra
Vittorio de Sica: Biciklitolvajok
A modern film
A francia és a cseh új hullám jellemzése, néhány
2 óra
meghatározó mű ismerete.
4. Műfaj- és műismeret
TÉMÁK
TARTALMAK
A filmkultúra kettőssége
A tömeg- és a magas/artisztikus kultúra fogalmának
elhatárolása. A műfaji és a szerzői filmalkotások
megkülönböztetése és
összehasonlítása. Az archetípus fogalmának ismerete,
archetípusok felismerése
2 óra
(pl. archetipikus konfliktusok, karakterek) és azok adott
formáinak értelmezése.
Műfaji jellemzők
A tömegfilmek sajátosságai: sztárkultusz, iparszerűség,
gazdasági meghatározottság, nézőszám maximalizálás,
szórakoztatás, műfajiság, fogyasztói minták kiváltása és
követése, multiplex-terjesztés) Két szabadon választott
tömegfilmes műfaj (pl. burleszk, western, melodráma,
horror, thriller, sci-fi) bemutatása egy-egy – a választott
műfajt jellemző film – segítségével, témaválasztásban, a
motívumhasználatban és az elbeszélésmódban
3 óra
megfigyelhető hasonlóságok alapján
5. A médiaszövegek befogadása és a média közönsége
TÉMÁK
TARTALMAK
A befogadást befolyásoló tényezők
A szövegen túl milyen tényezők hatnak különösen a
befogadásra: így a kulturális kompetencia szerepe (a
befogadó tudása, tapasztalata és ízlése); a közönség
kulturális és társadalmi környezetének − szociális,
etnikai, gazdasági helyzetének, életkorának és nemének
− hatása illetve a befogadás környezetének (pl.
újságolvasás, rádióhallgatás, tévézés, szörfözés a weben) hatása
az egyes médiaszövegek szövegtípusok elutasítására
2 óra
vagy elfogadására.
A médiaipar globalizálódásának jelei és következményei
(pl. a nemzeti identitás veszélyeztetése) a médiaszövegek
kódolásában és terjesztésében.
A sztár
A sztár szerepének felismerése és értelmezése a
médiában és a filmen, néhány film és médiasztár
3 óra
jellemzésén keresztül.
Új médiatechnológiák
A mediatizált közlésmód új jelenségeinek (interaktivitás,
multimédia, hálózati kommunikáció, virtuális valóság)
jellemzése, a befogadási folyamatra gyakorolt hatásuk
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1 óra

bemutatása és értékelése.
6. Médiaintézmények
TÉMÁK
TARTALMAK
A médiaipar ellenőrzése
A médiaipar jogi és etikai szabályozásának alapelvei (a
válaszadás lehetősége, a magánélet tiszteletben tartása,
hátrányos
megkülönböztetés elkerülése). A törvények betartását
ellenőrző hazai intézmények megnevezése, jellemző
példák a hatóságok beavatkozására (pl. a reklámidő
2 óra
túllépéséért, fiatalkorúak számára káros szövegek túl
korai sugárzásáért).
7. Magyar filmtörténeti ismeretek
TÉMÁK
TARTALMAK
Az új magyar film az ötvenes
A magyar film fontosabb alkotói közül egy
évektől a rendszerváltásig
rendező(Jancsó, Fábry, Kovács, Makk, Huszárik, Gaál,
Szabó) munkásságának
3 óra
vázlatos jellemzése. A Budapesti iskola bemutatása,
egy-egy fontosabb mű ismerete.
A kortárs magyar film
Egy − a rendszerváltozást követően készült − jelentős
2 óra
magyar film részletező ismertetése.
Időkeret: 37 óra/év (1 óra/hét)
Ajánlott művek, tantárgyi segédletek:
- Kiadványok, könyvek:
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret I.
Korona Kiadó, Budapest – 2002
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret 2.
Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk – 2007
Honffy Pál: Képek, mozgó képek, hangos képek
Műszaki Könyvkiadó, Budapest – 1999
Gátainé Sróth Zsuzsa – Csengeri Mária – Varga Lajos: Mozgókép és médiaismeret tankönyv
és munkafüzet
Pauz-Westermann Kiadó – 2003
Gyenes Zsolt – Hartai László – Kozák Zsuzsanna: Mozgókép és médiaismeret feladatgyűjtemény 1-2.
Korona Kiadó, Budapest - 2004
Film- és médiafogalmak kisszótára
Korona Kiadó, Budapest – 2002
Hartai László – Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret (Tankönyv 12-18 éveseknek)
Korona Kiadó, Budapest – 2002
Bánhegyi Ferenc – Makláriné Hajas Teréz: Mozgóképkultúra és médiaismeret (Tankönyv)
Apáczai Kiadó, Celldömölk – 2005
Bánhegyi Ferenc – Makláriné Hajas Teréz: Mozgóképkultúra és médiaismeret (Munkafüzet) Apáczai
Kiadó, Celldömölk – 2005
Szíjártó Imre: Mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának módszertana
Gelencsér Gábor (szerk.): Képkorszak. (Szöveggyűjtemény.)
1988, Korona Kiadó.
Hartai László: Tanári kézikönyv.
1998, Korona Kiadó
A Magyar Mozgókép Közalapítvány által támogatott, elsősorban a közoktatást segítő szakkönyvek:
- Kósa Éva-Vajda Zsuzsa: Szemben a képernyővel (jegyzet). 1998, Eötvös J Kiadó.
- Knut Hickethier: Film és televízió-elemzés (tanári kézikönyv). 1998, Krónika Nova Kiadó.
- Gyenes Zsolt: Kreatív gyakorlatok (módszertani kézikönyv). 2000, BMPI-Pécs
- A film formanyelve, napilapok, magazinok, műsorújságok.
- Videó kazetták, filmek: Andalúziai kutya, A diktátor, Aranypolgár, Ben Hur, Cleopatra, Ének az esőben,
Kallódó emberek, Aki szelet vet, A halál ötven órája, Mindhalálig zene, A 22-es csapdája, Egy asszony meg a
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lánya, A vörös sivatag, Országúton, Ballada a katonáról, Ítélet Nürnbergben, A négyszáz csapás, A
burzsoázia diszkrét bája, Egy csepp méz, Meseautó, Körhinta, Hannibál tanár úr, Aranysárkány,
Szegénylegények, Sirokkó, Húsz óra, Ménesgazda, Szerelem, Fábián Bálint találkozása Istennel, Szindbád,
Mefisztó, Sose halunk meg.
(A felsorolás hosszan folytatható, a fenti filmek részleteikben is lehetőséget adnak a fejlesztési célokban
megfogalmazott kérdéskörök illusztrálására.)
Tankönyvek diákok részére
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret I. Korona Kiadó, Budapest – 2002
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret 2. Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk – 2007
Tárgyi feltételek
A mozgóképkultúra és médiaismeret tanításához szükséges eszközök:
*projektor, vetítővászon
*video lejátszó, CD-DVD lejátszó
*számítógép
*digitális fényképezőgép
Filmklub, ajánlott filmek listája
A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból érettségiző diákoknak tanévenként 5-5 filmet kötelező
megnéznie tanítási órán kívüli, délutáni időkeretben szervezett filmklub keretében.
Az ajánlott filmek listája:
Eizenstein: Patyomkin páncélos
Vittorio de Sica: Biciklitolvajok
Visconti: Megszállottság
Vittorio de Sica: Fiúk a rács mögött
Fellini: Országúton
Truffaut: Jules és Jim
Godard: Kifulladásig
Truffaut: Négyszáz csapás
Forman: Egy szöszi szerelme
Menzel: Szigorúan ellenőrzött vonatok
Székely István: Hyppolit a lakáj
Fábri Zoltán: Körhinta
Fábri Zoltán: Hannibál tanár úr
Makk Károly: Szerelem
Jancsó Miklós: Szegénylegények
Szabó István: Apa
Tarr Béla: Sátántangó
Koltai Róbert: Sose halunk meg
Tímár Péter: Csinibaba

A továbbhaladás feltételei
A tanuló legyen tisztában a mozgóképi közlésmód formanyelvi alapjaival. Az ábrázolás megismert eszközeit a
mozgóképi szövegek értelmezése során tudja alkalmazni is. Tudjon különbséget tenni a művészfilm és a
tömegkultúra jellemző alkotásai között a témaválasztás, a formanyelv és a feldolgozási mód szempontjából.
Ismerje a filmtörténet nagy korszakainak egy-egy jellegzetes alkotását és a magyar filmtörténet néhány
meghatározó alkotóját, filmjét. Vegyen részt riportok, videoetűdök, iskolai eseményekről készült képes
beszámolók készítésében. Legyen tisztában a média befolyásolási technikáival, tudatosítsa és alakítsa saját
befogadási szokásait.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
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Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak (a tanítás eredményességének)
vizsgálata.
A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a diákoknak fejlődést
kell elérniük.
A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:
o Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk (kifejező eszközök, műfajok, stílusok) megjegyzése,
megértése, fogalmak felismerése, alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása.
o Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, egyszerűbb szöveg megalkotása, átkódolás,
transzformációs képességek (kép-szöveg, szöveg-szöveg, szöveg-mozgás, mimika, testbeszéd, élőbeszéd,
szöveg-kép).
o Alkalmazás ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas), írásbeli és képi kommunikációs
képességek kialakítása, lényegkiemelő képesség fejlesztése.
o Önálló véleményalkotás, értékelés helyzetekről, jelenségekről, személyekről, konfliktusokról.
A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók teljesítményének
osztályzattal, vagy szöveges formában történő értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli, írásbeli
értékelése alapján történhet:
o Különféle tevékenységi formákban mutatott aktivitás, a társakkal való együttműködés képessége.
o Kiselőadás, írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a megadott szakirodalom, vagy önálló
gyűjtés alapján.
o Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása munkanapló formájában (képi,
írásbeli, szóbeli).
o Szituációs játékokban (improvizációk, történetek, konfliktusok eljátszása), jelenetekben való részvétel és az
együttműködés írásbeli, szóbeli értékelése.
o Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése.
o A tanulók saját munkáinak esztétikai színvonala.

Érettségi témakörök
1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai
2. Mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek
3. Mozgóképi szövegalkotás
4. Műfaj- és műismeret
5. Korstílusok, szerzők és művek
6. Egyetemes filmtörténeti ismeretek
7. Magyar filmtörténeti ismeretek
8. Média a mindennapi életben
9. A médiaszövegek befogadása és a média közönsége
10. Médiaintézmények
11. A reprezentáció
12. Jellegzetes televíziós műsortípusok
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OSZTÁLYFŐNÖKI

9. évfolyam
Célok és feladatok

A tanuló ismerje és fogadja el az iskola szabályait. Lássa be, hogy szabályok nélkül nem lehet nyugodtan,
biztonságosan élni. Tervezze meg napirendjét, a tanév tennivalóit.
Ne olcsó népszerűségre törekedjen. Nem mindig azt kell követni, aki a leghangosabb és a legtöbbet enged meg
magának. Legyen „nyugtató” és ne felforgató tényezője osztályának. Próbáljon meg már most tudatosan küzdeni
indulatai ellen. Tudjon bocsánatot kérni felelőtlen tetteiért. Önállósága nem veszélyeztetheti sem maga, sem
mások testi-lelki épségét.
Ismerjen meg más vallásokat is, és lássa be, hogy az embert legjobban tisztelő, az emberi szabadságot
legmélyebben elfogadó vallás a kereszténység. Tudja, hogy a babona miért káros az ember személyiségére.
Legyen tisztában a barátság fogalmával. A barátság nem egyenlő a haversággal. Tisztelje a másik emberben a
nőt/férfit. Váljon egyre inkább őszinte, igaz baráttá. Tudja, hogy a titok kibeszélése, a másik ember bizalmával
való visszaélés az egyik legsúlyosabb bűn az EMBER ellen. Gondoljon arra, milyen érzéseket válthat ki egy-egy
meggondolatlan szava, tette a másikban. Ami neked fáj, az fáj a másik embernek is.
Érezze át a nagyszerűségét annak, ha egészségesnek született, egészsége tudatos veszélyeztetése súlyos bűn.
Tudja, hogy a kultúra igazi értékeinek megismerése fejleszti személyiségét, míg a giccs, bóvli, ízléstelenség
rombolja személyiségében az értéket.

Óraszám: 1 óra/hét
37 óra/év
JAVASOLT ÓRATERV
Sorszám
Témakörök
1.
Iskolakezdés
2.
Jellemnevelés, önismeret - emberismeret
3.
Világkép, világnézet, vallás
4.
Emberi kapcsolatok
5.
Egészséges életmód
6.
A szabadidő jó felhasználása
Aktualitások, készülés iskolai programokra
Összesen:

Óraszám
9
3
3
3
5
3
11
37

Iskolakezdés
Tűz és balesetvédelmi oktatás, IDB megválasztása, házirend ismertetése, ismerkedés egymással, az iskola
épületével. Iskolai ünnepeink. Iskolánk története, jelene.
Sátoraljaújhely múltja és jelene, séta a városban, a műemléképületek, nevezetességek megtekintése.
Jó időbeosztás, a tananyag ismétlésének fontossága. Helyes életvitel, a kötelesség és a fakultatív lehetőségek
összhangja. Munka, pihenés, ünneplés. Magatartási, viselkedési, udvariassági alapszabályok. A beszélgetés,
vitatkozás szabályai. A tanulás tanulása.
Jellemnevelés, önismeret-emberismeret
A jellemről általában. A kamaszkor szépsége és gondjai. Önismeret, indítékok, akaratnevelés
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Példaképek, célok (osztálytársban észrevenni a jót és követni). Döntés, felelősség, kudarcok, sikerek. Önállóság és
alkalmazkodás. A belső és a külső összhangja, egymásra hatása (megjelenés, beszéd, közvetlen környezet
kialakítása…)
Világkép, világnézet, vallás
A világkép, világnézet, vallás fogalma. Babona és hit, természeti és kinyilatkoztatott vallások, történelmi vallások
és szekták. A hit nagykorú vállalása, a vallás személyes és közösségi jellege. Vallásos mozgalmak, lelkiségek
hazánkban.
Emberi kapcsolatok
Közösség, osztályközösség, a másik tisztelete. Őszinteség, titoktartás, bizalom, becsület, hűség. A család. A
barátság, fiúk-lányok kapcsolata – őszinteség, meggondoltság.
Egészséges életmód
„Én és az egészség”- egészségtani alapismeretek. Életvitel, teljesítmény, ideális napirend. Érzelmi állapotokhangulat, indulat, szenvedély. Akarati tulajdonságok. Az akarati gyengeség következményei.
Szenvedélybetegségek. Az alkohol, drog és dohányzás hatása az egészségre.
A szabadidő jó felhasználása
Személyes kapcsolatok építése. A kultúráról. Önművelés, zenehallgatás, művészetek, tánc, kiállítás, múzeum,
hangverseny, film, színház. Káros szenvedélyek. Egészséges életmód. Kedves könyvem, lemezem, hobbim.

10. évfolyam
Célok és feladatok
A tanuló érezze át annak felelősségét, hogy embernek született. Tudja, hogy ő egyszeri és megismételhetetlen.
Érezzen felelősséget környezetéért, lássa be, hogy a környezet pusztulása az ember pusztulását is okozza. Tudjon
a technikai civilizáció káros következményeiről (környezetszennyezés, zaj, elidegenedés, neurózis stb.).
Tudja és fogadja el, hogy teste nem az ő tulajdona, hanem Istené, így keresztény kötelessége is óvni, védeni,
megőrizni az egészségét. Testét nem kell szégyellnie, még ha nem is olyan, amilyennek ő szeretné, hiszen Isten
álmodta meg őt ilyennek. Az igazi értékek az emberen belül vannak!
Már most tudatosan készüljön eljövendő hivatására, és ezért tegyen meg minden tőle telhetőt (egészségvédelem,
tanulás, testedzés, képességei reális számbavétele stb.). Választott hivatásának az árnyoldalait is igyekezzen
megismerni, ne csak a pozitívumokat.
Érezze át, hogy kereszténysége azt is jelenti, ki kell állnia az elnyomottak, igazságtalanul szenvedők mellett.
Értse meg, hogy ő személy szerint is felelős a magyarság jövőjéért, fejlődéséért. Nem lehet mindig másoktól várni
a megoldást. A hazaszeretethez tartozik anyanyelvének helyes használata is.
Lehetőségei szerint óvja a természetet, figyelmeztesse a károkozókat. Érezze át annak a felelősségét, hogy
ajándékba kaptuk a Földet, nincs jogunk tönkretenni.
Óraszám: 1 óra/hét
37 óra/év

JAVASOLT ÓRATERV
Sorszám

Témakörök

Óraszám
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1.
Iskolakezdés
2.
Embernek lenni
3.
Egészséges életmód
4.
Hivatáskeresés
5.
Közösségek, közélet
6.
Magyarnak lenni
7.
Környezetvédelem
Aktualitások, készülés iskolai programokra
Összesen:

5
4
5
4
2
3
3
11
37

Iskolakezdés
Tűz és balesetvédelmi oktatás, IDB megválasztása, házirend átismétlése. Tanulás tanulása.
Embernek lenni
Az ember biológiai, filozófiai, teológiai fogalma. Antropológiák az ókortól napjainkig.
Gyermekkor, ifjúkor, felnőttkor, öregkor. Élet, halál, örök élet. Személyi méltóság és közösségre utaltság.
Egészséges életmód
Testápolás, testedzés. Egészséges szabadidős elfoglaltságok. Sport, természetjárás. Káros szenvedélyek. Lelki
egészség.
Hivatáskeresés
Házasság, család. Papság, szerzetesség. Felelős ismerkedés. barátkozás a másneműekkel.
A legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek megismerése. Pályaválasztás.
Továbbtanulás és munkába állás lehetőségei.
Közösségek, közélet
A Biblia tanítása a közösségi életről, közéletről. Szociális enciklikák a Rerum novarumtól (1891 . máj . 15.: XIII.
Leó pápa enciklikája, az első pápai szociális körlevél, fő témája a munkáskérdés ) kezdve. A keresztény ember
társadalmi felelőssége. Politikai elkötelezettség.
A fogyasztói társadalom, fogyasztóvédelem.
Magyarnak lenni
Patriotizmus, nacionalizmus, sovinizmus. Anyanyelvem szépsége, megbecsülése.
A nemzeti múlt kötelez. Művészeti kincseink. Magyarság és kereszténység.
Személyes felelősségem a magyarság jövőjéért
Környezetvédelem
Az ember felelőssége a teremtett világért. (környezet-, víz-, talajszennyezés, légszennyezés, zaj, fák és az erdők
szerepe). A technikai kultúra káros következményei.
Mit tehetek környezetemért?

11. évfolyam
Célok és feladatok
A tanuló lássa be, hogy értelmünk véges, nem tudunk vele mindent felfogni. „Boldogok, akik nem látnak, és
mégis hisznek.” Érezze annak súlyát, hogy döntenie kell további életéről, sorsáról.
Legyen tisztában azzal: a keresztény élet nem azt jelenti, hogy mindig az élet napos oldalán fog járni, és nem
lesznek nehézségei, próbatételei. Soha ne feledje, hogy az Isten megpróbálja azokat, akiket szeret, de soha sem
hagy magunkra minket. Higgye, hogy olyankor van hozzánk legközelebb, amikor mi talán a legtávolabbinak
érezzük. Az Istent ne tekintse „automatának”, aki mindig az ő kívánságainak megfelelően dönt.
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Tudja, hogy a média nem mindig az igazságot közvetíti, hanem az éppen akkor divatos eszméket. Legyen
tisztában azzal, hogy nagyon erősen képes befolyásolni a közvéleményt. Keressen segítőket ahhoz, hogy ki tudjon
tartani saját véleménye mellett (szülő, idősebb barát, lelkivezető).
Legyen képes megszervezni egy-egy családi vagy osztályünnepet. Legyen igényes az ünnepléssel kapcsolatban.
Tudja, hogy a tartalmatlan „szórakozás” rombol és nem épít. Legjobban a lustaság fáraszt.
Tanulja meg: a szentek azáltal váltak szentekké, hogy nem hagyták befolyásolni magukat a kor divatjától vagy a
politikai erőktől, örök értékekhez ragaszkodtak akár életük árán is.
Tudjon elfogadni nehéz embereket is. Lássa be, hogy neki is vannak kevésbé jó tulajdonságai, és ezért ezt
másokban is el kell tudni fogadni. Sokszor az életben a nehéz emberek többet segítenek nekünk, mint gondoljuk.
Alakítsa felelősen baráti kapcsolatait, párkapcsolatát!

Óraszám: 1 óra/hét
37 óra/év

JAVASOLT ÓRATERV

Sorszám
Témakörök
1.
Iskolakezdés
2.
Pályaorientáció
3.
Egészséges életmód
4.
Média
5.
Ünnepek
6.
Szentnek lenni
7.
Jövőképünk
Aktualitások, készülés iskolai programokra
Összesen:

Óraszám
4
3
5
3
4
2
5
11
37

Iskolakezdés
Tűz és balesetvédelmi oktatás, IDB megválasztása, házirend átismétlése. Tanulás módszertan.
Pályaorientáció
Az érettségi vizsgáról. A munka szerepe az ember életében. Hogyan dolgozzunk? Munkakultúra.
Pályaválasztásról.
Egészséges életmód
Civilizációs ártalmak (elhízás, cukorbetegség, magas vérnyomás) Testkontroll. Táplálkozási szokások. Stressz.
Hogyan lehet leszokni a káros szenvedélyekről? Tudj nemet mondani. Pihenés-alvás. Az én-te kapcsolat –
barátság, szerelem, házasság.
Média
A tájékoztatás erkölcstana. Hirdetés és reklám. Információözön. A televízió, a videó és a számítógépes játékok
lelki hatása, a velük való azonosulás veszélye. Elmélyült és felszínes ismeretszerzés. A média manipulálhatósága, a
média a személyes életben.
Ünnepek
Szükségünk van szertartásokra! Az ünnepek hagyományőrző szerepe. Az ünnepek közösségteremtő ereje.
Családi, nemzeti, egyházi ünnepek.
Szentnek lenni
Ki a szent? (erények, a kegyelem formáló ereje). Védőszentem, nemzeti szentjeink, korunk szentjei. A szentek
követése. Élet és életszentség (ez minden keresztény hivatása)
Jövőképünk
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Múltunk és jelenünk. Egyéni jövőképünk. Mi lesz az iskola után? Gazdálkodj okosan!

12.évfolyam
Célok és feladatok
A tanuló érezze át annak súlyát, hogy lassan felnőtté válik, és mások is e szerint fogják megítélni tetteit. Tudja,
hogy a felnőttség nemcsak jogokban, hanem elsősorban kötelességekben nyilvánul meg. Személy szerint ő is
felelős a világ alakulásáért.
Mindaz, amit eddig tanult, megélt, tapasztalt, vezesse el önálló véleményre, melyet nem ad fel divatok kedvéért
vagy a könnyebb érvényesülésért.
Ne mindenáron akarjon változtatni, soha ne feledje, hogy erőszakkal a jót sem lehet elfogadtatni felnőtt
emberekkel. Személyes példájával hasson. Mielőtt bármit tesz, gondolja át tettének lehetséges következményeit.
Legyen tisztában azzal, hogy az életben alá-fölérendeltségi viszonyok vannak, és ezek az élet természetes
velejárói. Ha jól működnek, nem gátolják, hanem segítik az egyént. Az alkalmazkodás nem jelent szolgalelkűséget,
de ésszerű kompromisszumok elengedhetetlenek az életben.
„A fejjel a falnak menés” nem építi, nem viszi előre sem az egyént, sem a közösséget.
Óraszám: 1 óra/hét
33 óra/év

JAVASOLT ÓRATERV
Sorszám
Témakörök
1.
Iskolakezdés
2.
Egészséges életmód
3.
A felnőtté válás útja
4.
Pályaorientáció
4.
Egyén és közösség
5.
Útravaló
Aktualitások, készülés iskolai programokra
Összesen:

Óraszám
4
5
3
3
3
4
11
33

Iskolakezdés
Tűz és balesetvédelmi oktatás, IDB megválasztása, házirend átismétlése. Tanulásmódszertan.
Egészséges életmód
Az egészséget támadó környezet. Fertőző betegségek, megelőzésük. Az egészségügyi ellátás rendszere. Pozitív és
negatív érzelmek hatása a testi-lelki egészségre. Az erkölcsi normarendszer hiányának megnyilvánulásai és okai –
deviancia, bűncselekmények. Értéktudat, a felnőtt értékei. .
A felnőtté válás útja
Az életszakaszok szépsége, a növekedő felelősség. Felelős véleményalkotás.
Párválasztás, házasság, családtervezés. Felelősség: az egészségért, idegrendszerért, időért.
Lakáskultúra, étkezési kultúra; megjelenés, viselkedés, illem. Társadalmi felelősség, politika
Pályaorientáció
Felsőoktatási felvételi tájékoztató tanulmányozása, tanfolyami, továbbképzési lehetőségek.
Egyén és közösség
A közösség pozitív és negatív hatásai az egyénre. Közösségépítés. Önállóság, alkalmazkodás.
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Hagyományőrzés szűkebb, tágabb környezetben, a magyar népművészet, népszokások értékei.
Természeti értékeink (pl. nemzeti parkjaink). Törvények és szabályok szerepe a szűkebb és tágabb
környezetünkben. A törvényhozás módja Magyarországon.
Útravaló
Az emberi élet értelme. Konfliktusok, veszteségek elfogadása. Magánélet és közélet harmóniája. Nemzedékek
egymásért. „Európa védőpajzsa” – hűség őseink örökségéhez; kultúrértékeink, nemzeti nagyjaink. Hűség az Alma
Materhez. Búcsú az iskolától. Az érettségi vizsga.
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GAZDASÁGI ISMERETEK
A gazdasági ismeretek tantárgy általános céljai
A gazdasági ismeretek tantárgy oktatása során két nagyon fontos elvárás, cél fogalmazódik meg. Egyrészt az, hogy a
tanuló minél több ismeretet gyűjtsön az őt körülvevő gazdasági környezetről, gazdálkodási szabályokról, a
háztartások, üzleti élet gazdálkodási szokásairól. Másrészt az, hogy a tanuló képes legyen a megszerzett ismereteit
személyes formában - önálló véleményként – előadni, elmondani. Ez részben azt jelenti, hogy saját élményeit és
tapasztalatait képes legyen általános formában is megfogalmazni, részben pedig azt, hogy a fölvetődő
általánosabb kérdésekre és problémákra tudjon konkrét példákat és eseteket mondani. A fenti célok azt is jelentik,
hogy a diákban kialakul az a készség, hajlandóság, amelynek segítségével életük további részében tudatosan és
egyben – ha szükséges – kritikusan foglalkoznak gazdasági kérdésekkel.
Mindezek mellett törekvésként jelenik meg, hogy a más tantárgyak körében tanult ismeretanyag beépítésére is sor
kerüljön. A tanuló képes legyen meglátni, szintetizálni azokat az összefüggéseket, amelyeket már hallott,
megtanult a természetismeret és a társadalomismeret tantárgyak körében. A modern piacgazdasági folyamatok
megismerésén, elemzésén kívül például szerepet kap az előzmények vizsgálata, a gazdaságtörténeti fejlődés egyes
állomásainak megismerése, a környezettudatos gondolkodás is.
A piaci viszonyok, a verseny, a munkavállalói és vállalkozói életpályák lehetősége, mint egymástól lényegesen
eltérő alternatívák választhatósága, ahogy majd megjelenik az életben, úgy már a képzés szintjeiben és formáiban
is helyet kap.
A tantárgy oktatásának célja, hogy fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről
(szükségletek, termelés, javak, munkamegosztás, gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat), ismertesse meg a termelési
tényezőket, a kereslet, a kínálat és a piac kapcsolatát, csoportosítsa a javakat.
Célja, hogy a tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék, értsék a gazdasági élettel
kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket, a tömegtájékoztatás gazdasági híreit, és váljanak
képessé ezek felhasználására későbbi tanulmányaikban, saját ügyeik intézésében.
Ismerkedjenek meg alapvető mikro- és makroökonómiai ismeretekkel (fogyasztói döntés, költség- és profitfajták,
nemzetgazdasági mutatók, munkanélküliség, infláció) fogalmát, szerkezetét, a legfontosabb nemzetközi
szervezeteket. Fontos, hogy az üzleti vállalkozás és a nonprofit szervezetek elhatárolása, a vállalkozások
csoportosítása, a vállalkozás alapításának, működésének kérdései, kapcsolatuk más vállalkozással kérdéseket
tisztán lássák. Legyenek tisztában az egyéni vállalkozók, a gazdasági társaságok jellmezőivel, alapításuk,
megszűnésük szabályival.

Témakörök és óraszámok évfolyamonként és szintenként
9. évfolyam
Órakeret: heti 1 óra, összesen 37 óra
TÉMÁK

Óraszámok

Részletezve

Gazdasági
alapismeretek

20

A gazdálkodás
szervezeti keretei. Az
állam szerepe és
feladatai

7

Szükségletek, termelés, szolgáltatás és kapcsolatuk, a gazdálkodás,
gazdaság, infrastruktúra, munkamegosztás, a nemzetgazdaság ágazati
szerkezete, a termelési tényezők, piac, kereslet, kínálat.
A költségvetés szerepe, felépítése, az állam szerepe a piacgazdaság jogi
feltételeinek megteremtésében, az adók és támogatások szerepe az állam
gazdálkodásában.
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A háztartás
gazdálkodása

10

A háztartás bevételei és kiadásai, megtakarítások a háztartásban és a hitel
szerepe a háztartások pénzgazdálkodásában.
A háztartási jövedelmek összetétele (a családi pénzjövedelem forrásai).
A háztartás kiadása.
A költségvetés készítésének lépései.
Háztartási könyv vezetése. A bevétel – kiadás tervezése (havi, heti terv
készítése).
A takarékossági lehetőségek kihasználása.
Az árak elemzése, az árak és a minőség összehasonlítása, ésszerű döntés.

Továbbhaladás feltételei: A tanulók ismerjék az alapvető fogalmakat (szükségletek, termelés, javak,
munkamegosztás, gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat), sorolják fel a termelési tényezőket, a kereslet, a kínálat és a
piac kapcsolatát, csoportosítsák a javakat. Legyenek tisztában a makrogazdaság szereplőinek szerepével,
feladataival.
A tanulók sorolják fel a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, értékeljék a háztartás pénzgazdálkodását,
tudják kiszámítani a háztartás bevételeit, kiadásait, megkülönböztetni a háztartás munkavállalói és
jövedelemfelhasználó kapcsolatrendszerét.

10. évfolyam
Órakeret: heti 1 óra, összesen 37 óra
TÉMÁK

Óraszámok

Részletezve

A közgazdaságtan
alapfogalmai, főbb
kérdései, vizsgálódási
módszerei

6

A közgazdaságtan tárgya, elhelyezése a tudományok rendszerében.
A közgazdaságtan tudomány részei.
Alap problémája, alapvető kérdései.
A gazdasági gondolkodás alapvető elvei.
A szűkösség problémája.
Főbb gazdasági szereplők jellemzése, helyük a gazdálkodási
folyamatban.
A gazdasági körforgás.
Aktuális kérdések, amelyekre keresik a választ.
Vizsgálódási módszereinek lényegi elemei és ezek példákon keresztül
történő bemutatása.

A piaci mechanizmus
alapvető elemei,
működése, a
piacgazdaság jellemzői

10

A piac fogalma, típusai, a piaci szereplők meghatározása.
A kereslet, a keresleti függvény és a kínálat, kínálati függvény
értelmezése.
Marshall-kereszt segítségével a piaci egyensúly, a túlkereslet és túlkínálat
értelmezése.
A „láthatatlan kéz” működésének, a piaci önszabályozásnak a
bemutatása.

A fogyasztói
magatartást befolyásoló
tényezők

11

A marketing eszközök hatása a fogyasztói döntésekre.
A fogyasztó jogai, fogyasztóvédelem.
A fogyasztói érdekvédelem lehetőségeit a gyakorlatban érvényesíteni
tudja.
Tudatos vásárlóvá nevelés.
Termék, termékszerkezet, termékelemzés.
Látogatás a piacon
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TÉMÁK

Óraszámok

A vállalkozások
fogalma, célrendszere,
vállalkozási formák

10

Részletezve

A vállalkozó fogalma.
Vállalkozói tulajdonságok.
A vállalkozások fogalma és céljai.
A vállalkozás alapításának, működésének külső és belső feltételei,
érintettjei.
Vállalkozások csoportosítása különböző szempontok alapján.
Vállalkozási formák jellemzése.
Meghívott vállalkozók életútjának megismerése

Továbbhaladás feltételei:
A tanulók mutassák be a közgazdaságtan alapkategóriáit, elemzési módszereit, a piac működési mechanizmusát, a
kereslet-kínálat törvényét, a hasznosság szerepét a fogyasztói döntésekben. Ábrázolják a keresleti, valamint a
hasznossági függvényeket, a közömbösségi térképet Alkalmazzák a Marshall-keresztet, mint elemzési eszközt.
Alapképletek segítségével alapadatokból egyszerű feladatokat oldjanak meg.
A tanulók legyenek képesek jellemezni a vállalkozások és a gazdasági szereplők kapcsolatát, megkülönböztetni az
üzleti vállalkozást és a nonprofit vállalkozást, a vállalkozási formákat, a vállalkozási formák előnyeit és hátrányait.
Ismerjék meg a magyarországi piacot befolyásoló főbb törvényeket, különös tekintettel a fogyasztóvédelmi
törvényekre.

11. évfolyam
Órakeret: közép szinten heti 2 óra; összesen 74 óra
emelt szinten heti 2+2 óra; összesen 118 óra
Témakörök tekintetében az emelt szint a középszintre épül, míg az óraszámok esetében önmagukban
értendők a megadott adatok
TÉMÁK
A termelés erőforrásai
és felhasználási
lehetőségeik

Piaci formák és
jellemzőik. A racionális
vállalkozói magatartás

Óraszámok
7

16

15

Részletezve
Termelési tényezők megnevezése, jellemzése.
Az erőforrások kíméletes használatának problémaköre.
A termelési tényezők szerepe a vállalkozás döntéseiben.
A munkamegosztás jelentősége, fejlődése a termelésben.
Termelékenységet befolyásoló tényezők.
A vállalkozás működése során felmerülő költségek típusai.
A termelői racionalitás értelmezése és a profit alakulása.
Az idő szerepe és értelmezése a közgazdaságtanban.

20

Az erőforrások és a termelés kapcsolata.
A technológiai és gazdasági hatékonyság.
A termelési függvény elemzése, meghatározói, ábrázolása.
Kiadás versus költség és bevétel versus haszon.
A vállalkozás működése során felmerülő költségek jellemzői és a köztük érvényesülő
összefüggések.
A különböző profitkategóriák meghatározása, értelmezése.
A különböző bevételi, költség- és profitfüggvények elemzése, meghatározói,
ábrázolásuk.
A piaci formák és jellemzőik.
A vállalkozás piaci helyzetének, döntéseinek szerepe az árbevétel
alakulásában.
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különböző piaci
viszonyok között

A fogyasztó, mint a
gazdaság egyik
kulcsszereplője,
döntési
mechanizmusai, illetve
a fogyasztói magatartás
elemzése

A vállalkozás
finanszírozása,
működését és vagyoni
helyzetét befolyásoló
tényezők. A tőkepiac

A profitorientáció értelmezése.
A fedezeti pont jelentősége a vállalkozási döntésekben.
A tisztességes piaci magatartás és verseny védelmének állami eszközei és
a versenyszabályozás.
A tökéletes verseny viszonyai között működő vállalkozások döntéseinek
sajátosságai, a profitmaximum helyének meghatározása.
A verseny „torzulásai” és azok szükségszerűsége.
A monopolhelyzet kialakulásának okai.
A monopólium, mint piaci forma jellemzői, döntéseinek sajátosságai, a
profitmaximum helyének meghatározása.
A fedezeti pont és az üzembezárási pont értelmezése és számítása különböző piaci
formák esetén.
A természetes monopólium kialakulása, működésének szabályozási lehetőségei.
Az árdiszkrimináció értelmezése, fajtái.
A monopolhelyzet társadalmi előnyei és hátrányai, különös tekintettel a
jóléti szempontokra.
A fogyasztói és a termelői többlet, illetve a holtteher-veszteség
értelmezése.
13

8

30

12

A háztartás, mint fogyasztó helye, szerepe a modern gazdaságban.
A szűkösség értelmezése a háztartás esetén.
A racionalitás értelmezése a fogyasztóra, s ennek modellezése.
A szükséglet fogalma, csoportosítása, rangsorolása (preferencia
rendszer).
Háztartás költségvetésének összeállítása.
A háztartás megtakarítása, befektetési szempontjai.
A piaci keresleti függvény ábrázolása és jellemzése.
A fogyasztás, család, háztartás, szükséglet, igény és kereslet fogalma, az egyes
fogalmak közötti különbségek, illetve összefüggések.
A hasznosság kardinális és ordinális megközelítése.
Hasznossági függvények ábrájának elemzése.
Telítettségi pont jelentése és felismerése.
A határhaszon és a csökkenő határhaszon értelmezése.
A fogyasztók preferenciáinak bemutatása közömbösségi görbék rendszerén
keresztül.
A fogyasztói döntést korlátozó tényezők, a jövedelem és az árak változásának
hatása a fogyasztói döntésekre.
A költségvetési egyenes értelmezése.
A piaci keresleti függvény levezetése.
Az induló tőke, a pótlólagos tőkebefektetések és az eredmény hatása a
vállalkozás vagyoni helyzetére.
A vállalkozás eredményét befolyásoló tényezők.
Finanszírozási források: saját forrás, idegen forrás.
A tőke ára.
A kereskedelmi bankok ezzel kapcsolatos feladatai.
Folyószámla hitelek; Rövid, közép- és hosszú lejáratú bankhitelek.
Hitelezéssel kapcsolatos alapfogalmak (kamat, futamidő, fedezet,
jelzálog, sajáterő).
A jövedelem és a vagyon kapcsolata.
A vagyonértékelés módozatai.
A jelenérték számítás.
A tőkekínálat jellemzői, alakulására ható tényezők.
A tőkekereslet jellemzése, alakulására ható tényezők.
Értékpapírok fajtái és jellemzői.
A tőzsdék fajtái, működésük.
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Részvények adás-vételének gyakorlata, jelentősége.
A munka, mint
termelési tényező a
gazdálkodás
folyamatában

A piaci mechanizmus
működési zavarai

A makrogazdaság
szereplői és a
makrojövedelem
keletkezése

6

6

18

11

A munkaerő, mint termelési tényező bemutatása.
A munka ára.
Az emberi erőforrás helye, szerepe a vállalkozások életében.
A munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő kompetenciák.
A bérmeghatározó tényezők, a piaci és a nem piaci erők hatása.
A szociális párbeszéd a munkáltatók és a munkavállalók között.

8

A munkakínálat jellemzői, alakulására ható tényezők.
A munkakereslet jellemzése, alakulására ható tényezők.
A humán tőke befektetés megtérülése.
A munkabérek alsó és felső korlátja.
A vállalat működését befolyásoló „külső környezet” főbb összetevői.
Az externáliák fogalma, elemzése, hatása a vállalkozás életére, különös
tekintettel a környezetgazdálkodás jelentőségének növekedésére.
Környezetkímélő és gazdaságos energiahasznosítás, gépesítés (fűtés,
világítás, vízellátás, főzés, takarítás, tárolás). Externáliák és azok
gazdasági hatásai

32

Közjavak, magánjavak, vegyes javak.
A potyautas magatartás.
Piaci mechanizmus kritikája, működési elégtelenségei.
A makrogazdaság szereplői és a makrogazdasági körforgás.
A nemzetgazdaság kibocsátásának mérésének problémái.
Makrogazdasági mutatók értelmezése, számításuk.
A háztartások jövedelmének keletkezési forrásai.
A jövedelem felhasználása.
A háztartások megtakarítási attitűdjei, formái.
A megtakarítások szerepe a makrogazdaságban.
A fogyasztás, a megtakarítások, a beruházások közötti makrogazdasági
összefüggés.

A közgazdaságtan
alapfogalmai, főbb
kérdései, vizsgálódási
módszerei

8

A piaci mechanizmus
alapvető elemei,
működése, a
piacgazdaság jellemzői

5

A nemzetgazdasági fogyasztási és a beruházási függvény ismerete, elemzése,
meghatározóik, ábrázolásuk.
A fogyasztás részesedése a nemzetgazdaság által megtermelt jövedelemből.
Életszínvonal.
A hazai fogyasztás összehasonlítása nemzetközi példákkal.
Az árupiaci kereslet a tervezett jövedelem függvényében.
A közgazdaságtan történelmének fő korszakai (közgazdasági elődök merkantilizmus, fiziokraták, Adam Smith munkássága, klasszikus
közgazdaságtan, Keynes munkássága, neoklasszikus közgazdaságtan, polgári
közgazdaságtan és marxizmus, gazdasági liberalizmus), az egyes korszakok
jellemzői és neves képviselői.
A modellezés, mint vizsgálati eszköz előnyei, hátrányai.
A határelemzés, mint alapvető eszköz.
Határelemzés versus átlagelemzés.
A gazdasági racionalitás értelmezése.
A ceteris paribus elv alkalmazása.
Az alternatív költség fogalmának meghatározása, értelmezése.
Gazdasági rendszerek.
Magyarország gazdasága, mint piacgazdaság
A piacgazdaság alappillérei - magántulajdon, elosztási rendszerek,
munkamegosztás, verseny.
Az árak szerepe a piacon.
Piaci folyamatok magyarázata a Marshall-kereszt segítségével.
Specializáció és a komparatív előnyök tana.
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A fogyasztói
magatartást befolyásoló
tényezők

5

A kereslet rugalmasságának többoldalú megközelítése, értelmezése.

Továbbhaladás feltételei
Értelmezzék a teljes-, átlag- és határtermékfüggvények közötti összefüggést, az üzemszüneti és fedezeti pont
lényegét, a profitmaximum elérésének feltételeit tökéletes verseny, illetve monopólium esetén, a tényezőpiac
sajátosságait, a származékos kereslet lényegét, a határtermék-bevétel és a tényező-határköltség fogalmát, szerepét
az optimális tényezőfelhasználásban. Ismertessék a külső gazdasági hatások szerepét, az állami beavatkozás
szükségességét, az externáliák fogalmát, fajtáit, internalizálásának szükségességét és lehetséges módjait. Tegyenek
különbséget a magán- és közjavak között.
Elemezzék egy termelési tényező keresletét és kínálatát rövid és hosszú távon. Ábrázolják, a költségfüggvényeket,
az üzemszüneti és fedezeti pontot.
Ismerjék a háztartások szerepét a makrogazdaságban, az különbözó piacrészeken. Tudják ábrázolni a fogyasztási
és megtakarítási függvényt, illetve ismerjék azok összefüggését!

12. évfolyam
Órakeret: közép szinten heti 2 óra; összesen 64 óra
emelt szinten heti 2+2 óra; összesen 128 óra
Témakörök tekintetében az emelt szint a középszintre épül, míg az óraszámok esetében önmagukban értendők a
megadott adatok
TÉMÁK
Óraszámok
Részletezve
Közép Emelt
A vállalkozások
fogalma, célrendszere,
vállalkozási formák

A pénz kialakulása és
funkciói

A modern pénz
teremtése és a pénzpiac

8

6

6

12

12

Vállalkozói és a menedzseri szerepkör összehasonlítása.
Vállalkozási forma megválasztásának szempontjai, a különböző vállalkozási
formák előnyei és hátrányai.
Tulajdonosi szerkezet alakulása az utóbbi években Magyarországon.
A privatizáció fogalma, alapvető formái, jelentősége, szerepe a magyarországi
átalakulás során a 90-es évektől kezdődően.
A nonprofit szféra főbb területei és sajátosságai
A különböző pénztörténeti korszakok bemutatása a munkamegosztás és
a csereformák fejlődésén keresztül.
A pénz funkciók meghatározása, és annak szemléltetése, hogy a
különböző pénzformák, hogyan töltötték be a pénz szerepkörét.
A pénz szerepe a gazdálkodásban.
A váltó fogalma, szerepe a bankjegy kialakulásában.
Bankok és a hitelezés kialakulása.
Egyszintű, kétszintű bankrendszer, pénzintézetek fajtái, azok főbb jellemzői.
A magyar bankrendszer kialakulása.
A modern pénz fogalma, a pénzteremtés folyamata, mechanizmusa.
Pénzkímélő eszközök használata a gyakorlatban.
A pénzkeresletre ható tényezők.
A pénzkínálat alakulása és a jegybank szerepe ebben.
A pénzkeresleti és a pénzkínálati függvény ismerete, elemzése, ábrázolása.
A gazdaság pénzszükségletét meghatározó tényezők.
Az egyensúlyi kamatláb.
Pénzügyi intézmények rendszere Magyarországon - szereplők, feladatuk és
tevékenységük.
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A munkapiac és a
munkanélküliség
problémájának
elemzése

6

9

Az állam gazdasági
szerepvállalásának
megjelenése, oka,
fejlődési szakaszai, a
gazdasági válságok

5

8

Költségvetés politika
jellemzői

10

18

Az infláció és a
monetáris
gazdaságpolitika
jellemzői

11

18

A nemzetgazdaság
külgazdasági
kapcsolatai

10

16

Aktuális gazdasági
problémák és
megoldási alternatívák

5

8

A munkapiaci szereplők meghatározása, a kereslet és kínálat
értelmezése.
A munkapiac szemléltetése a keresleti és kínálati függvény segítségével.
A munkapiaci helyzetek értelmezése.
A munkanélküliség fogalma, típusai, mérése.
Munkanélküliségi ráta értelmezése.
A munkakeresleti és a munkakínálati függvény ismerete, elemzése, ábrázolása.
Foglalkoztatottság és munkanélküliség Magyarországon.
A hazai és a nemzetközi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatok
összehasonlítása.
A tőkeállomány és a foglalkoztatottság hatása a nemzetgazdasági jövedelem
alakulására.
A klasszikus újratermelési ciklus sajátosságainak bemutatása.
A modern állam szerepvállalásának közvetlen előzményei.
Az állami beavatkozás oka, célja, eszközei.
A makrogazdasági egyensúly meghatározása és a válságciklusok jellemzői az állami
szerepvállalás megjelenése előtt és után.
Az állami újraelosztás mértékének összehasonlítása. Magyarország, NyugatEurópai országok és az Egyesült Államok példái alapján.
A fiskális politika fogalma, a költségvetés felépítése, egyenlege, a deficit
finanszírozás módjai.
A költségvetési politika eszközrendszere, különös tekintettel az
adózásra.
A költségvetési politika hatásmechanizmusa, veszélyei.
Az állami újraelosztás hatása a GDP alakulására.
A feketegazdaság és a költségvetési hiány problémái Magyarországon.
Adónemek.
Adópolitika és adómorál Magyarországon.
Az infláció fogalma, mérése, típusai, okai.
Infláció hatása a gazdaságra és az egyes gazdasági szereplőkre.
A monetáris politika fogalma, céljai.
A monetáris szabályozás jegybanki eszközei, működésének
mechanizmusa.
A fogyasztási szokások és a profitvárakozások hatása az infláció alakulására.
A pénzkínálat alakulása és az infláció kapcsolata.
Az ár-bér spirál értelmezése.
A kereskedelmi és fizetési mérleg felépítése és a közöttük lévő kapcsolat.
A valutakereslet és valutakínálat értelmezése, jellemzése.
A különböző valutaárfolyamok.
Napjaink valutáinak árfolyam-meghatározása, az EURO jelentősége.
Magyarország külgazdasági kapcsolatainak áttekintése.
A nyitott gazdaság egyensúlya.
A valutakeresleti és a valutakínálati függvény ismerete, elemzése, ábrázolása.
A fix és a lebegő valutaárfolyamos rendszerek jellemzői.
Az eurózónához csatlakozás feltételei.
Eurózónához csatlakozás előnyei és hátrányai.
A munkanélküliség és az infláció kezelésének lehetséges módjai.
A téma lehetőséget ad néhány aktuális gazdasági probléma
megnevezésére (pl.: infláció, munkanélküliség, szegénység, fizetési
mérleg hiány, eladósodás, fenntartható gazdasági fejlődés stb.)
Ezek közül valamely probléma hazai megjelenésének, bemutatása.
(Például: Magyarország európai uniós tagságának hatása a hazai
munkaerőpiacra.)
A gazdasági problémák közül egy-kettő részletesebb kifejtése.
A probléma megoldási alternatíváinak felvázolása.
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A globalizáció

Rendszerezés

5

8

10

A globalizáció fogalma.
Napjaink gazdasági együttműködési formáinak bemutatása.
Az együttműködésből származó előnyök, problémák.
Napjaink nemzetközi gazdasági együttműködésének formái, tendenciái.
A fejlett és fejlődő országok helye, szerepe a nemzetközi
munkamegosztásban.
Ez Európai Unió, mint gazdasági integráció.
Küzdelem a gazdasági problémák megoldásáért (környezetvédő, segélyező, regionális
stb. programok, szervezetek).
A globalizációs folyamatok jellemzése, előnyeinek és hátrányainak bemutatása.
Magyarország integrálódása a világgazdaságba és az EU-ba.
Magyarország gazdaságának értékelése a világ más országaihoz képest.
Alternatív közgazdaságtan: miért alakult ki, példák a hagyományostól eltérő
válaszokra.
A tanult ismeretek rendszerezése

Továbblépés
Ismerjék a kibocsátás nemzetközi mutatószámainak tartalmát, kiszámításuk módját. Tudják értelmezni a
legfontosabb mutatószámokat. Tudják megkülönböztetni a nominál és a reálkibocsátást. Tudják alkalmazni a
makroegyenleteket. Tudják értelmezni a feladatmegoldás során kapott eredményeket.
Legyen képes bemutatni a makrogazdaság szereplőit és piacait.
A tanuló legyen képes ismertetni az árupiaci kereslet tényezőit, bemutatni a fogyasztási és megtakarítási
függvényt, a beruházások szerepét. Legyen képes jellemezni a fogyasztásra és a beruházásra, a pénzpiacra ható
tényezőket, a munka keresletét és kínálatát meghatározó tényezőket, a munkanélküliség és az infláció okait.
A tanuló legyen képes jellemezni a jelenlegi makrogazdasági problémákat: egyensúlyi közelítés kereslet és kínálat
oldalról, egyensúlytalansági szint megítélése, munkanélküliség, infláció.
Határozzák meg az állam feladatait, a fiskális és monetáris politika eszközrendszerét, hatását, jellemezzék a
gazdaságpolitika fő irányait. Ismertessék a külgazdasággal kapcsolatos alapfogalmakat (munkamegosztás,
komparatív előnyök, valutapiaci fogalmak), a külkereskedelem politika fogalmát, irányait, eszközrendszerét, az
export és import hatását az egyensúlyi jövedelemre, a külkereskedelmi és fizetési mérleg
Ismertessék az árupiaci kereslet tényezőit, a fogyasztási és megtakarítási függvényt, a beruházások szerepét, a
modern pénzrendszert, a kétszintű bankrendszer működését, a pénzteremtés mechanizmusát, a pénzkereslet
tényezőit, a pénzpiac hatását a kamatláb alakulására, valamint az árupiaci kínálat tényezőit, a munkapiac szerepét
a kínálat alakulásában. Mutassák be a nemzetgazdasági problémákat (növekedés, munkanélküliség, infláció) és
okaikat.
Legyen rálátásuk a gazdaság aktuális helyzetére, ismerjék a főbb világgazdasági folyamatokat!
Tankönyv:
Nagy Árpádné-Petrik Krisztina: Gazdasági és jogi környezetünk I. 9. évfolyam Műszaki Kiadó
Fazekas Ildikó: Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam – Mikroökonómia Műszaki Kiadó
Fazekas Ildikó: Elméleti gazdaságtan feladatgyűjtemény 11. évfolyam Műszaki Kiadó
Fazekas Ildikó: Elméleti gazdaságtan 12. évfolyam – Makroökonómia Műszaki Kiadó
Fazekas Ildikó: Elméleti gazdaságtan feladatgyűjtemény 12. évfolyam Műszaki Kiadó

Gazdasági ismeretek érettségi témakörök
1. A közgazdaságtan alapfogalmai, főbb kérdései, vizsgálódási módszerei
2. A piaci mechanizmus alapvető elemei, működése, a piacgazdaság jellemzői
3. A pénz kialakulása és funkciói
4. A fogyasztó, mint a gazdaság egyik kulcsszereplője, döntési mechanizmusai, illetve a fogyasztói magatartás
elemzése
5. A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők
6. A vállalkozások fogalma, célrendszere, vállalkozási formák
7. A termelés erőforrásai és felhasználási lehetőségeik
8. A piaci formák és jellemzőik. A racionális vállalkozói magatartás különböző piaci viszonyok között
9. A vállalkozás finanszírozása, működését és vagyoni helyzetét befolyásoló tényezők. A tőkepiac
10. A piaci mechanizmus működési zavarai
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11. A munka, mint termelési tényező a gazdálkodás folyamatában
12. A makrogazdaság szereplői és a makrojövedelem keletkezése
13. A modern pénz teremtése és a pénzpiac
14. A munkapiac és a munkanélküliség problémájának elemzése
15. Az állam gazdasági szerepvállalásának megjelenése, oka, fejlődési szakaszai, a gazdasági válságok
16. A költségvetés politika jellemzői
17. Az infláció és a monetáris gazdaságpolitika jellemzői
18. A nemzetgazdaság külgazdasági kapcsolatai
19. Aktuális gazdasági problémák és megoldási alternatívák
20. A globalizáció
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ÉNEK-ZENE
9–10. évfolyam

Célok és feladatok
A szakközépiskolai énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. Hatása érzelmi
és értelmi vonatkozású, jellemformáló ereje és szerepe van. A közös zenei tevékenység, a csoportos muzsikálás
élménye, az aktív zenei cselekvés öröme arra ösztönzi a tanulót, hogy a közösség tevékeny és felelős tagja legyen.
A szakközépiskolai énekoktatás a korábban megszerzett ismereteket, készségeket aktív zenélési módokat összegzi
és az életkori sajátosságokból adódóan fejlettebb szintre emeli. Hozzájárul a zenei világkép kialakításához. Célja,
hogy a zenei élményeket, ismereteket a sokrétű, különböző előjelű zenei hatásokat zenei tudattá rendezze a
tanulókban.

Fejlesztési követelmények
Éneklés
Az éneklés sok diák számára az egyetlen aktív zenélési lehetőség. Középiskolában a megfelelő érzelmi és értelmi
háttérrel valóban a művészi önkifejezés szintjére emelendő. Az énekhang jelentse a tanuló számára a
legtökéletesebb, bármikor igénybe vehető hangszert. Cél a kifejező énekhang mint eszköz továbbfejlesztése
ahhoz, hogy a tanulók közelebb kerüljenek a magyar és egyetemes zeneirodalom remekeihez.
A csoportos és egyéni éneklés tiszta intonációval, pontos ritmussal, érthető kifejező szövegkiejtéssel, az
előadásmód helyes megválasztásával a zenei hallás fejlesztője is. A közös éneklésből a többszólamú éneklésbe
fejlődve a többszólamú hallás, hangközök tiszta intonálása, a tonalitás iránti érzék erősödése következik.
Zenei írás-olvasás
A középiskolában a zenei olvasás-írás jelrendszerének további fejlesztése a cél. A gyakorlás eljuttatja a tanulót a
reprodukálás készségéhez. A szolmizációs nevek, illetve segítségükkel a kottaolvasás, a ritmus lejegyzése, a
kottakép értelmezése a zenei reprodukció fontos elemei.
Zenehallgatás
A zenei hallás fejlesztését szolgálja a hangzó zene megfigyeltetése, a zenehallgatás. Lehetővé teszi a zenei
folyamat befogadását, megfigyelését, formai összefüggéseinek észrevételét, a zene valamennyi összetevőjének
tudatosítását. Jól kiegészíti az éneklési készség formálását. A közös zenehallgatás egyre inkább a meglévő
ismeretek alkalmazása, az ismeretlen zene megfigyelése felé irányuljon.
A zenei befogadóképesség fejlesztése a zenehallgatás segítségével történik. 9–10. évfolyamban a hosszabb
szemelvények hallgatása lehetővé teszi átfogóbb összefüggések, formák, szerkesztési elvek, zenei megoldások
megfigyelését. Mindezek tudatosítása a zenetörténeti korok általános művészeti jellemzőit, azok elhatárolódását
és összefüggéseit érzékeltetik. Mindezekkel párhuzamosan fejlődik a tanuló ízlésrendszere, véleménynyilvánítási
készsége.
Önművelés
Fontos feladat az életkori sajátosságoknak megfelelő tanulási módszerek tudatosítása. A tanulók legyenek képesek
korszerű könyvtári és informatikai ismeretek birtokában - kotta, szakkönyv, szótár, lexikon, hangzó anyag, CD
(CD-ROM) felhasználásával – részfeladatok önálló feldolgozására.
A zeneirodalmi alkotások megismerése hozzájárul más művészeti ágak formanyelvének megértéséhez.
A tömegkommunikáció zenei műsorkínálatának figyelemmel kísérése, a szelektálás képessége, a rendszeres
hangverseny-látogatás, az iskola zenei életének megszervezése és működtetése fontos eszköz ahhoz, hogy az
értékes zene a fiatalok életének szerves részévé váljon.
Kollektív művészi tevékenység
A kollektív művészi munka valamennyi színtere: énekkar, zenekar, néptáncegyüttes fejleszti az előadói készséget,
bővíti az önkifejezés eszköztárát.

9. évfolyam
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Belépő tevékenységek

Tartalmak

Éneklés
Önálló népdaltanulás kottakép alapján
Autentikus előadásra való törekvés (különösen a
magyar népdal világában)
Énekes (esetleg hangszeres) közreműködés
csoportos zenei előadásban
Többszólamú művek (vegyeskari is) csoportos
éneklése
Csoportos és egyéni éneklés hangszer- kísérettel a
tanult zenetörténeti korból
Zenei karakterek, stílusjegyek kifejezése, tanári
vezénylés alapján
Zenehallgatás
A zene összetevőinek (pl. ütemformák, dallamívek)
felismerése, önálló értelmezése hangzó zenei
anyagok alapján
Népzenei és műzenei alkotások ismertetése,
korszak és stílus jellemzése hangzó vagy írott
népzenei forrásanyagok alapján
Zenetörténeti korszakok, stílusok jellemzése
hangzó vagy írott dokumentumok felhasználásával
Öntevékeny tanulói munka: könyvtárhasználat
adatgyűjtés, képanyaggyűjtés, videó, CD-, egyéb
oktatóanyagok használata
Improvizáció
Népdalperiódus rögtönzése megadott dallamsorral

Zenei olvasás-írás
Dalok, zeneművek témáinak éneklése szolmizálva
violinkulcsban kottáról, a tanult hangnemekben,
2#–2b-ig.
Elemzési feladatok megadott szempontok szerinti
önálló megoldása

Népdalok a magyar népdal minden műfajából
(népballada, sirató, katonadal, betyárnóta,
ivónóta, párosító, lakodalmi dal, tánc, nóta)
Énekes anyag a magyar zene történetéből a
XVIII. század végéig (történeti énekek,
virágénekek)
Középkori dallamok (gregorián ének, trubadúr
dal)
Reneszánsz énekes művek
Barokk zeneművek, énekes szemelvények
Klasszikus dalok, zeneművek témái
4 óra
Népzenei felvételek
Magyar és európai zeneirodalmi alkotások a
XVIII. század végéig
A tanult zenetörténeti korok jellemzői, műfajai,
stílus-jegyei
3 óra

Dallammodellként: az énekelt és meghallgatott
zenei anyag tartalmai (dallammotívumok:
műzenei és népzenei periódusdallamok)
2 óra
Az énekes anyag és a zenehallgatás anyagának
ritmikai és metrikai struktúrája, dallamszerkezete,
hangneme, formája, kottaképi és hangzásbeli
sajátosságai
3 óra

Zenei ismeretek

Népzene

Népdal; népballada, sirató, katonadal, betyárnóta, ivónóta, párosító,
lakodalmas, táncnóta
Népdalok: szerkezete, formája, hangsora, hangkészlete, előadásmódja,
stílusa
Népi hangszerek: duda, citera, cimbalom, tekerő, népi zenekar
3 óra
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Zeneelmélet

Ritmus: kis nyújtott, kis éles, kis szinkópa, nyolcad triola, tizenhatod triola
Ütemfajták: 3/8, 6/8
Kottaismeret: 2# –2b előjegyzés, szolmizációs szótagok és abc-s nevek
módosításai (a tanult hangnemi keretben)
Hangsorismeret: pentatónia, diatónia, dúr és moll hangsor
Hangzatismeret: dúr és moll, hármashangzat elve; a funkciók elve (T-S-D)
Zenei műszavak, előadási jelek: pp, p, mp, mf, f, ff; crescendo, decrescendo,
tempo giusto, parlando, rubato, allegro, moderato, andante, staccato,
legato; da capo al fine, coda; solo, tutti; opus, numero
4 óra

Zeneirodalmi

A magyar történeti zene műfajai:
Virágének, históriás ének, ungaresca
Az európai zenetörténet műfajai – válogatva – legalább 5-5 (csak meghallgatott
művekhez köthetőekből):
Egyházi: gregorián, mise, motetta, korál, kantáta, oratórium, passio,
requiem
Világi: kánon, trubadúr dal, madrigál, opera; concerto grosso, szvit, nyitány,
preludium, fuga, rondo, variáció, menüett, szonáta, szimfónia, versenymű,
vonósnégyes, trio
Zenei szerkezetek, formák:
Homofón és polifón szerkesztés, szekvencia, periódus; triós forma,
szonáta-forma
Hangszerek:
Hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő; fuvola, oboa, klarinét, fagott;
trombita, harsona, kürt, tuba; üstdob, nagydob, cintányér, triangulum;
orgona, zongora, lant, hárfa
6 óra

Zenetörténet

A zenetörténet tanult korszakai:
Középkor, reneszánsz, barokk, bécsi klasszicizmus
Zeneszerzők – kiválasztva – legalább 5 (csak a meghallgatott művek/műrészletek
szerzőiből):
Josquin, Palestrina, Lassus; Purcell, Lully, Monteverdi, Corelli, Vivaldi, D.
Scarlatti, J.S. Bach, Händel
12 óra

A továbbhaladás feltételei
Éneklés
10 új dallam – népdal, a tanult zenetörténeti korok műdalai, oratórium- és operarészletek – éneklése
emlékezetből.
Közreműködés az osztály vagy csoport énekes előadásában.
Zenehallgatás
A középkori, a reneszánsz, barokk és klasszikus zenetörténeti korok stílusjegyeinek ismertetése, továbbá
felismerése többször hallott zeneművekben, zeneműrészletekben.
Egyes zeneirodalmi alkotások megnevezése témáik, hallott részleteik alapján.
Improvizáció
Ritmus improvizálása megadott ritmusképletekkel megadott terjedelemben.
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Könnyebb osztinato-ritmus rögtönzése adott dallamokhoz.
Zenei olvasás-írás
Ismert dallamok utószolmizálása. 2 #–2b ismerete.
Hangnemek megállapítása előjegyzés alapján.
Elemzési feladat (hangnem, forma, szerkesztésmód stb.) tanári irányítással történő megoldása, tanult zenemű
kottaképe alapján.
Énekes és zenekari partitúrák értelmezése. Dúr és moll karakter felismerése.

10. évfolyam
Belépő tevékenységek

Tartalmak

Éneklés
Egyéni éneklés a magyar népzene hajlításokban
gazdag anyagából
Más népek dalainak csoportos éneklése eredeti
nyelven
Többszólamú művek csoportos éneklése
Csoportos éneklés hangszerkísérettel
Zenei karakterek kifejezése önállóan is

Zenehallgatás
A XIX. és a XX. század jellegzetes, meghatározó
stílusjegyeinek megismerése a zeneművek hallgatása
során
A romantika és a XX. század új zenei műfajainak,
formáinak, egyéb jellegzetességeinek
megállapítása, stílusjegyek hallás utáni
összehasonlítása, elemzése.
Egyes zenei műfajok fejlődéstörténetének leírása
példákkal
Összefüggések, kapcsolatok megállapítása és
értelmezése a zene és társművészetek között.
Önálló könyvtárhasználat adatgyűjtés,
képanyaggyűjtés; videó, CD, egyéb oktatóanyagok
használata
Improvizáció
A tanult ütemformákban ritmus rögtönzése.

Zenei olvasás-írás
Aszimmetrikus ütemű ritmus- és dallampéldák
megszólaltatása kottaképről.

Régi és új stílusú magyar népdalok
Hazai nemzetiségi és etnikai kisebbségek újabb dalai
Más népek újabb dalai
XIX. századi magyar dalok
XX. századi zenei szemelvények
Énekelhető szemelvények Bartók Béla, Kodály
Zoltán és tanítványaik vokális zenéjéből
Ismertebb zeneművek énekhangon könnyen
megszólaltatható témáinak éneklése
4 óra
Népzenei felvételek
Népdalfeldolgozások
Művek, műrészletek a XIX. és a XX. század
kiemelkedő zenei alkotásaiból
A zene szórakoztató funkciói a zenetörténetben
(különös tekintettel a XIX. és a XX. század zenéjére)
Szórakoztató zene napjainkban
6 óra

Dallammodellként:
XX. századi zenei (ritmus- és dallam-) modellek
2 óra
A XIX. és XX. századi zene énekelt és meghallgatott
zenei példáinak anyaga
2 óra

Zenei ismeretek

Zeneelmélet

Aszimmetrikus ütemek: 3/8, 5/8, 7/8
Kromatika, egészhangúság, bitonalitás; dodekafónia, atonalitás
5 óra
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Hangszer

Angol kürt, cseleszta, gitár, gong, kasztanyetta, kisdob, szaxofon, tamburin,
xilofon
5 óra

Zeneirodalom

Népies műdal, magyar nóta, cigány zene
Dal, mazurka, keringő, polonéz
Etűd, fantázia, nocturne, rapszódia
Szimfonikus költemény; a romantikus, ill. nemzeti opera
Balett, operett, musical, chanson
Spirituálé, blues, ragtime, dixiland, swing, rock, stb.
Aktualitások a könnyűzenéből
Válogatva, legalább 10 (csak a meghallgatott művekhez/műrészletekhez
kötődőekből)
8 óra

Zenetörténet

Romantika, nemzeti romantika
XX. századi zenei irányzatok: impresszionizmus, expresszionizmus,
neobarokk, neoklasszicizmus, folklorizmus, dodekafónia
Új kifejezési, megjelenési formák: elektronikus zene; filmzene; rock-opera,
folk-pop, új jelenségek
Zeneszerzők – XIX. század: Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms,
Chopin, Dvořak, Csajkovszkij, Muszorgszkij, Liszt, Erkel, Verdi, Wagner
Zeneszerzők – XX. század: Debussy, Ravel, Gershwin, R. és J. Strauss,
Stravinsky, Honegger, Hacsaturján, Britten, Schönberg, Berg, Penderecki,
Lutosławski – kiválasztva legalább 5-5 (a meghallgatott művek/műrészletek
szerzőiből)
XX. század: Bartók, Bárdos, Kodály, Lajtha, Weiner és más ma élő szerzők
A dzsessz
Filmzene és könnyűzene: Lehár, Joplin, Rota, Bernstein, Presley, a Beatles,
Webber; aktualitások
5 óra

A továbbhaladás feltételei
Éneklés
10 újabb – a Tartalom címszó alatti kategóriákból választott – népdal, műdal, műzenei részlet, könnyebb
kórusműrészlet énekes reprodukálása emlékezetből (mutálók más feladatot oldanak meg).
Zenehallgatás
A XIX. és a XX. század zenei stílusainak felismerése a zeneművek hallgatása során a zene és a társművészetek
kapcsolataira utaló példák felsorolása.
Improvizáció
Ritmusok rögtönzése megadott ritmus- és dallamkészlettel – a tanult ütemformákban.
Zenei olvasás-írás
Egyszerű aszimmetrikus ütemű ritmusok és dallampéldák megszólaltatása kottaképről.

Javasolt zenei anyag (válogatva)
Népdalok
A bolhási kertek alatt
A nagy bécsi kaszárnya
Annyi bánat a szívemen
Béres legény
Beteg asszony
Duna parton vagy egy malom
Elindultam szép hazámból
Erdő mellett estvéledtem
Este, este, de szerelmes
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Hej, rozmaring
Istenem, istenem áraszd meg a …
Katona vagyok én
Körösfői kertek alatt
Megkötöm lovamat
Megrakják a tüzet
Röpülj, páva
Szép a gyöngyvirág
Szivárvány havasán
Tavaszi szél
Tiszán innen, Dunán túl
Énekes anyag a magyar zenetörténetből
Bocsásd meg Úristen – Balassi ének a Kájoni- kódexből
Hej Rákóczi, Bercsényi
Áll előttem egy virágszál – virágének a XVIII. századból
Ej, haj, gyöngyvirág – Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteményéből
Aranyideim folyása – Kovács Ferenc énekeskönyvéből
Simonffy: Három a tánc
Szentirmai: Csak egy kislány van a világon
Énekes műzenei szemelvények
Alleluja dallamok
Händel: Csordul a könnyem (a Xerxes c. operából)
Beethoven: Örömóda (IX. szimfónia – IV. tétel)
Gaudeamus igitur (Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány)
Kodály–Berzsenyi: A magyarokhoz
Kodály: Mikoron Dávid (Psalmus Hungaricus)
Gershswin: Porgy dala (Porgy és Bess)
Zenehallgatási anyag
Lassus: Zsoldos szerenád
Bach: h-moll szvit
Bach: c-moll preludium és fúga (Wohltemperiertes Klavier I. kötetéből)
Händel: F-dúr szvit (Vízizene)
Haydn: C-dúr („Kaiser”) vonósnégyes – II. tétel (Op. 76. No. 3 )
Mozart: A-dúr zongoraszonáta (K. 331)
Mozart: Figaro házassága
Beethoven: V. (Sors) Szimfónia
Beethoven: IX. szimfónia – IV. tétel
Schubert: h-moll (Befejezetlen) szimfónia
Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány
Mendelssohn: Szentivánéji álom – szvit (részlet)
Liszt: Les Preludes
Wagner: Nyitány és Walther versenydala a Nürnbergi mesterdalnokok c. operából
Ravel: Bolero
Kodály: Háry János (szvit)
Kodály. Székelyfonó
Kodály: Psalmus Hungaricus
Gershwin: Rhapsody in Blue
Bartók: 15 magyar parasztdal (zongorára) és Nyolc magyar népdal (ének-zongora)
Bartók: Cantata Profana
Bartók: Concerto
Orff: Carmina Burana
Berstein: West Side Story

Ének-zene középszintű érettségi vizsga témakörei
1. Reprodukálás
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Éneklés

Népzene
Műzene
 Középkor
 Reneszánsz
 Barokk
 Bécsi klasszika
 Romantika
 Századforduló
 XX. Századi és kortárs zene

Műelemzés
Népzene

2. Befogadás

Zenetörténet

Népzene
Műzene
 Középkor
 Reneszánsz
 Barokk
 Bécsi klasszika
 Romantika
 Századforduló
 XX. Századi és kortárs zene

Zenefelismerés

Népzene
Műzene
 Reneszánsz
 Barokk
 Bécsi klasszika
 Romantika
 Századforduló
 XX. Századi és kortárs zene

Zeneelmélet
Dallamírás

Stíluskörön kívül
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TESTNEVELÉS
9-12. évfolyam
Általános követelmények
A testnevelés célja, hogy az iskola egész nevelő-oktató munkájának részeként a testgyakorlatok, a sportágak és a
játékok felhasználásával úgy segítse elő a tanulók nevelését, hogy képesek legyenek alkotó, hasznos munka
végzésére. Legyenek edzettek és egészségesek. Rendelkezzenek az öntevékeny, meggyőződésen alapuló
egészséges életmód kialakításához szükséges alapvető ismeretekkel, felkészültséggel. Szívesen és aktívan
sportoljanak, s ez járuljon hozzá szabadidejük kulturált eltöltéséhez. Ismerjék meg és használják fel a természet
eszközeivel történő edzést, növeljék fizikai aktivitásukat.

9. évfolyam
Belépő tevékenyégformák
A tanulók mozgatásához szükséges vezényszavak, alakzatok használata. Gimnasztikai alapformák és testtartást
javító gyakorlatok. Kondicionális képességek fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagból választott futások, dobások
és ugrások technikai szintjének kialakítása. A torna mozgásanyagából választott szergyakorlatok, elemek,
elemkapcsolatok elsajátítása és a választott sportjátékok űzése egyszerű szabályok szerint. A természetben űzhető
sportágak közül lehetőség szerint legalább egynek a gyakorlása.

Heti óraszám: 2,5
Évi óraszám: 92

Témakörök:
Rendgyakorlatok
Alapképesség fejlesztés
Torna

Atlétika

Óraszám
4
16
16

● talajtorna (fiú, lány)
● szekrényugrás (fiú, lány)
● korlát (fiú)
● gerenda (lány)

24

● futások
●ugrások
● dobások

Sportjátékok
● kosárlabda
● röplabda v. labdarúgás

20

További felhasználhat órakeret
●Téli foglalkozások a szabadban
● tantervben nem szereplő sportágak
● asztalitenisz, tollaslabda

12

A továbbhaladás feltételei
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Alakzatok felvétele a vezényszavaknak megfelelően. Gimnasztikai feladatok végrehajtása utasításra, testtartást
javító gyakorlat bemutatás utáni végrehajtása. A kondicionális képesességek szintjének javulása. Atlétikai
teljesítményekben javulás, a technikai végrehajtás tökéletesítése, elemkapcsolatok végrehajtása a választott
szereken. Aktív részvétel a választott sportjátékokban és a természetben űzhető sportágakban.

10. évfolyam
Belépő tevékenységformák
Az óra szervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. Sokféle gimnasztikai alapforma és
kéziszergyakorlatok ismerete, a helyes testtartást javító gyakorlatok használata.
A kondicionális képességek fejlesztése, az atlétikai mozgásanyagból a futások, dobások és ugrások választott
technikáonak gyakorlása, javítása, törekvés a teljesítmények növelésére.
A torna választott szerein elemkapcsolatok összeállítása, pontos végrehajtása. A sportjátékokban tanult technikai
elemek alkalmazása, játékszabályok ismerete. A természetben űzhető sportágak közül legalább egy gyakorlása.

Heti óraszám: 2,5
Évi óraszám: 92
Témakörök

Óraszám

Rendgyakorlatok
Alapképesség fejlesztés

4
16

Torna

16

Atlétika

● talajtorna (fiú, lány)
● szekrényugrás (fiú, lány)
● korlát (fiú)
● gerenda (lány)

20

● futások
●ugrások
● dobások

Sportjátékok
● kosárlabda
● röplabda v. labdarúgás

24

További felhasználhat órakeret
●Téli foglalkozások a szabadban
● tantervben nem szereplő sportágak
● asztalitenisz, tollaslabda

12

A továbbhaladás feltételei
A tanulók a rendgyakorlatok végrehajtásában mutassanak fegyelmezettséget, alakilag elfogadhatóan hajtsák végre
azokat. Legyenek képesek önállóan bemelegítésre, tudjanak nyugtató légzőgyakorlatokat is végezni. Alakuljon ki
bennük az a meggyőződés, hogy a rendszeres fizikai aktivitás az egészséges életmód szerves része. Fejlődjön
kondicionális és koordinációs képességük a torna által megkívánt szintre. Javuljon futó-, ugró- és
dobóteljesítményük. Legyenek képesek 10-12 percig kitartóan futni. Sportjátékokban legyenek képesek a
szabályok adta lehetőségek között játszani, a tanult technikai elemeket eredményesen alkalmazni és a taktikai
feladatokat megvalósítani.

11. évfolyam
Belépő tevékenységformák
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Az óra szervezéséhez és lebonyolításához szükséges vezényszavak, alakzatok, vonulások pontos alkalmazása.
Szabadgyakorlatok, kéziszer-, társas-, és szergyakorlatok alkalmazására. A helyes testtartást javító gyakorlatok
önálló végrehajtása, a kondicionális képességek fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagban a technikai szint és a
mérhető tevékenységek növelése. Tornában a választott szergyakorlatok esetén gyakorlatsorok folyamatos
végrehajtása. A sportjátékokban a tanult technikai elemek, taktikai feladatok alkalmazása a játékban, pontos
szabályismeret. Aktív részvétel a természetben űzhető sportágakban.

Heti óraszám: 2,5
Évi óraszám: 92
Témakörök

Óraszám

Rendgyakorlatok
Alapképesség fejlesztés

4
16

Torna

16

Atlétika

● talajtorna (fiú, lány)
● szekrényugrás (fiú, lány)
● korlát (fiú)
● gerenda (lány)

20

● futások
●ugrások
● dobások

Sportjátékok
● kosárlabda
● röplabda v. labdarúgás

24

További felhasználhat órakeret
●Téli foglalkozások a szabadban
● tantervben nem szereplő sportágak
● asztalitenisz, tollaslabda

12

A továbbhaladás feltételei
A kéziszer és társas gyakorlatok végrehajtása utasításra, 4-8 ütemű szabadgyakorlatból álló gyakorlatsor
végrehajtása, a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének megtartása
illetve javítása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, technikai végrehajtás stabilizálása. A választott
szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása segítségadás mellett. Aktív részvétel a sportjátékokban, szabályok
szerinti játék. Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban.

12. évfolyam
Belépő tevékenységformák
Az óra szervezéséhez, lebonyolításához szükséges vezényszavak, alakzatok, vonulások alkalmazása. A
szabadgyakorlati alapformájú gimnasztikai, kéziszer-, társas-, pad-, bordásfalgyakorlatok alkalmazása. A helyes
testtartást javít gyakorlatok önálló használata. A kondicionális képességek fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyag
stabil végrehajtása, versenyzés. Tornában a választott szergyakorlatokból gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A
választott sportjátékokban a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban, pontos
szabályismeret. Aktív részvétel a természetben űzhető sportágakban.

Heti óraszám: 2,5
Évi óraszám: 80
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Témakörök

Óraszám

Rendgyakorlatok
Alapképesség fejlesztés

2
8

Torna

16

Atlétika

● talajtorna (fiú, lány)
● szekrényugrás (fiú, lány)
● korlát (fiú)
● gerenda (lány)

20

● futások
● ugrások
● dobások
Sportjátékok
● kosárlabda
● röplabda v. labdarúgás

24

További felhasználhat órakeret
●Téli foglalkozások a szabadban
● tantervben nem szereplő sportágak
● asztalitenisz, tollaslabda

10

Alapkövetelmények, feladatok a 12. évfolyam befejezésekor
Legyenek képesek önállóan bemelegíteni, az ismert gyakorlatokat testi képességeik fejlesztésére, karbantartására
felhasználni. A tornaszereken az előző évfolyamokon tanult gyakorlatelemeket olyan összeállításban bemutatni,
amelyeket képességeiknek megfelelően végre tudnak hajtani. Ismerjék az atlétikai versenyszámok legfontosabb
biomechanikai törvényszerűségeit, készségszinten birtokolják a választott labdajáték mozgásanyagát.
Rendelkezzenek olyan elméleti tudással, hogy felismerjék a testkultúra az egyetemes emberi kultúra teljes része, a
sport a szabadidő kulturált eltöltésének eszköze, és a testnevelés (testi nevelés) egyben egészségnevelés is.
Épüljön ki bennük a rendszeres fizikai aktivitás igénye oly mértékben, hogy az felnőttkori életmódjuk
nélkülözhetetlen részévé váljon.

Az értékelés módja
Az értékelés osztályzatokkal történik, a követelmények teljesítésének mértékétől függően, a tanuló testi
adottságait is figyelembe véve.

Tárgyi feltételek
1. Atlétika: magasugró állvány, magasugró léc, szivacsszőnyeg, súlygolyók, stopperórák.
2. Torna: férfikorlátok, gerenda, alacsonygerenda, ugrószekrény, filc tornaszőnyeg, vászonszőnyegek.
3. Labdajátékok: kosárlabdák, futball-labdák, röplabdák, kézilabdák, kosárlabda állvány, palánkkal,
gyűrűkkel, röplabdahálók, kézilabdahálók, kézilabdakapuk, aszatlineszisz-asztalok, asztalitenisz-, és
tollaslabda hálók, ütők és labdák.
4. Képességfejlesztés: kézisúlyzók, medicinlabdák, ugrókötelek, mászókötelek, hullahopp-karikák,
tornapadok, bordásfal részek.
5. Kondicionális képességfejlesztés: fek. padok, tartóállványokkal, férfi és női kétkezes rúd, tárcsás súlyok,
kondicionáló gépek.

11.-12.évfolyam alternatív uszodai testnevelés óra ( heti 2,5 össz 80 ill. 92 óra)
Tűz-és munkavédelem, uszodai, öltözői rend, úszásórák éves rendje: 2 óra
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Az úszástudás előzetes felmérése – szabadon választott úszásnemekben: 2 óra
Mellúszás - Gyorsúszás oktatása (technika): 2x10 óra
Gyakorlás; Mellúszás- Gyorsúszás edzésjelleggel folyamatosan:2x 6-8 óra
Rajt, forduló gyakorlása: 2x2 óra
Játékos váltóverseny, Állóképesség fejlesztése, folyamatos úszás 2x6-8 óra
Edzés jellegű úszás: 2x4 óra
Mellúszás - Gyorsúszás osztályozása technikára; rajt, forduló benyúlás osztályozása:2x 4 óra
Vízből mentés technikája: 2 óra
Váltóverseny: gyors – mell: 4-8 óra
Vízilabdázás: 4 óra
Évi munka értékelése: 2 óra

A tanulók fizikai képességeit mérő gyakorlatok
Mini-Hungarofit teszt:
(1+4 motorikus próbában elért teljesítmény)
I. Aerob állóképesség mérése
12 perc folyamatos futás (Cooper-teszt)
II. Általános testi erő, erő-állóképesség mérése
1. Helyből távolugrás /a láb dinamikus erejének mérésére/
2. Hanyattfekvésből felülés /a hasizom erő-állóképességének mérésére/
3. Hasonfekvésből törzsemelés /a hátizmok erő-állóképességének mérésére/
4. Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás /a vállövi és karizmok dinamikus erő-állóképesség mérésére/

A középszintű testnevelés érettségi szóbeli témakörei
1. Olimpiatörténet- magyar sportsikerek
2. A harmonikus testi fejlődés
3. Testi képességek
4. Az egészséges életmód
5. Gimnasztika (jelentősége, mozgásanyaga)
6. Atlétika (futások, ugrások, dobások)
7. Torna (jelentősége, szabályai, gyakorlati elemei)
8. Ritmikus gimnasztika (versenyszámai, szabályai)
9. Küzdősport- önvédelem
10. Úszás (higiénéje, úszásnemek technikája)
11. Természetben űzhető sportágak
12. Kézilabda (szabályai, technikája, taktikája)
13. Kosárlabda (szabályai, technikája, taktikája)
14. Labdarúgás (szabályai, technikája, taktikája)

A középszintű érettségi vizsga követelményei

A középszintű érettségi vizsga követelményeinek részletezését tantárgyanként a többször módosított, az
érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet tartalmazza.
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Legitimációs nyilatkozatok
A szülői szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Helyi tantervek – Gimnáziumi
tantárgyak tantervei tartalmát a szülői szervezet megismerte, és azt elfogadta.
Sátoraljaújhely, 2012. május hó 25. nap

Veres Jánosné
a szülői munkaközösség elnöke
(középiskola)

Ignécziné Bodnár Klára
a szülői munkaközösség elnöke
(általános iskola)

Az iskola diákönkormányzata képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Helyi tantervek –
Gimnáziumi tantárgyak tantervei tartalmát megismertük, azt elfogadtuk.
Sátoraljaújhely, 2012. május hó 25. nap

Pachman Alexandra
DÖK elnök

Jurkó Evelin
DÖK elnök

A Helyi tantervek – Gimnáziumi tantárgyak tanterveit az iskola nevelőtestülete, határozatképes
értekezletén elfogadta.
Sátoraljaújhely, 2012. május hó 29. nap

Bihari Sándorné
Boross Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

Sebes Péter
igazgató

Az V. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Helyi tantervek - Gimnáziumi
tantárgyak tanterveit – mint az intézmény fenntartója – az Egri Főegyházmegye jóváhagyja.
Eger, 2012. ………………… hó … . nap

…………………………….
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