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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

9-12. évfolyam  

Célok és feladatok 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy iztos 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. 
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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 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. 

 

 
 



V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

  8

9. évfolyam 

Évi óraszám: 111 (nyelv: 37, irodalom: 74) 
 
 

Belépő tevékenységformák 
 
Kulturált nyelvi magatartás 

A kommunikáció tényezőiről és funkcióiról tanult ismeretek felhasználása a tömeg-
kommunikációs 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 egy-egy 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 
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kutatással, különböző típusú dokumentumok (könyv, folyóirat, videó, multimédia, CD) 
kiválasztása, értékelése és felhasználása megadott vagy választott témában. 

A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete 
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. 

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. 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 
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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. 

 

Magyar nyelv éves óraszám: 37, heti 1 óra 

TÉMAKÖRÖK                           TARTALMAK 

 

Tömegkommunikáció 
 
 
 

A nyelvtani szintek 
grammatikája 
 
 
 
 
 

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

Kb. 5  óra 
Hangtani ismeretek: magyar hangállomány, hangtörvények; alaktan: 
szóelemek, szótő, képző, jel, rag - kapcsolódásuk és változataik; szófajtan: a 
szófaj fogalma és a szófaji rendszer;Mondattan: a mondatok osztályozása, a 
szintagmák, egyszerű és összetett mondat; jelentéstan: hangalak és jelentés 
viszonya a nyelvi szinteken. 

20 

Helyesírás A szöveg központozása. A magyar helyesírás alapelvei.   
            

10 
Könyv- és Témafeldolgozás különböző - verbális és audiovizuális elektronikus és 
könyvtárhasználat           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 74 heti 2 óra 
 

TÉMAKÖRÖK              TARTALMAK 

Szerző - mű 
befogadó 
 
Mítosz és irodalom 
Az antikvitás 
irodalma 
 
A Biblia és hatása az 
irodalomra 
 

A középkor irodalma 
 
 

Alkotások az európai 
és a magyar 
reneszánsz 
irodalomból 
 
Az európai színház 
történetéből 

Műelemzés és műértelmezés verses és prózai művek kreatív 
feldolgozásával. 

15 
Mitológiai történetek, magyar népköltészeti alkotások. Jellemző részletek az 
Iliászból és az Odüsszeiából. A görög dráma: Szophoklész egy drámája.                         
13 
 
Részletek az Ó- és Újszövetségből. Bibliai témák és műfajok továbbélése a 
magyar irodalomban. 

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

10 
Janus Pannonius és Balassi Bálint költői portréja. Egy-két szemelvény a 
16.századi magyar irodalomból. 

16 
Shakespeare drámái, legalább egy mű feldolgozásával. 

10 

 
 
 

Fogalmak 
 
Művelődéstörténeti korszak, korstílus, népköltészet, antikvitás, 

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: 
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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. 

 

10. évfolyam 

Évi óraszám: 111 (nyelv: 37; irodalom: 74). 
 
 

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 
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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 
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 
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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. 

 

Magyar nyelv             Éves óraszám 37, heti 1 óra 

TÉMAKÖRÖK    TARTALMAK 
 
 

 
 
A szöveg jelentése 
 

A szöveg és a mondat, szövegmondat, rendszermondat. A szöveg felépítése, a 
szövegegységek. A szöveg szintaktikai szintje, a szövegösszefüggés 
grammatikai kapcsolóelemei. A logikai kapcsolat, a hiány összetartó szerepe. 
A mondat szórendjének összefüggése a szövegbe ágyazottsággal, az aktuális 
tagolás 

15 
A szemantikai és a pragmatikai szint, a szöveg és a kommunikációs folyamat 
összefüggése. Szótári és lexikális jelentés. Témahálózat, tételmondat, 
kulcsszavak. A szövegfonetikai eszközök szerepe a szöveg jelentésében. 
 

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. 

10 
Alapvető retorikai 
ismeretek 

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 
Könyvtári katalógusok, számítógépes adatbázisok, Internet szerepe az 
információszerzésben, témák feldolgozásában. A forráshasználat etikai 
normái és formai kötöttségei.                                                                                 2 

 
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 
 
TÉMAKÖRÖK 
 
A magyar barokk 
irodalomból 
 

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

Éves óraszám  74, heti 2 óra 

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

10 

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 
Két epikai mű vagy műrészlet, két vers a 19. század világirodalmából. 

10 
Kölcsey Ferenc alkotói portréja, Hymnus és két verse, részletek értekező 
prózájából vagy egy beszédéből. 

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, Tengeri-hántás; 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. 
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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. 

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. 
 
 

11. évfolyam 

Évi óraszám: Középszint: nyelv:  74, irodalom: 111. 
Emelt szint: nyelv: 37, irodalom: 37 
 

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. Müvek 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 
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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. 

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. 
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Magyar nyelv 
 

Éves óraszám középszint: heti 2, éves óraszám 74 

Emelt szint: heti 1 óra, 37 össz.  
 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Óraszámok 
(középszint) 

Stílus és jelentés a 
mindennapi 

nyelvhasználatban 

Elbeszélés, leírás, levél műfaji 
jellemzőinek összefoglalása és 
rendszerezése. A hallgató igénye, a 
beszélő lehetőségei a különféle szöveg- 
fajtákban. Definíció, magyarázat, 
osztályozás jellemzői; ) az értekezés, 
tanulmány, pályázat kidolgozásának 
állomásai, stiláris követelményei. 
Hivatalos írásművek: meghatalmazás, 
elismervény, jegyzőkönyv, szakmai 
önéletrajz. 
 

25 

Helyesírás 
 

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. 

7 

Szépirodalmi stílus 
 

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 szakmai-tudományos, 
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. 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
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TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Óraszámok 
(emeltszint) 

Kommunikáció 

A nyelvi jel sajátosságai 
A nyelvi és nem nyelvi kommunikációs 
normák kultúránkénti eltérései  
Példák alapján 
A kommunikációs funkciók fogalma és 
szerepe 
 közvetlen személyközi kommunikáció, az 
írott és elektronikus tömegkommunikáció 
különbségeinek felismerése és 
összehasonlítása 

 

15 

Nyelv és társadalom nyelvi 
szintek 

A szókincs szerepének jellemzése nem 
irodalmi és irodalmi művekben 
A leíró grammatika mint a magyar nyelvi 
rendszer modellje 
A szófajváltás jelensége, több szófajúság 
rendszere, a helyesírás stilisztikai változásai 
A mondat fogalma, rendszermondat, 
szövegmondat 
Összetett mondatok elemzése szerkezeti 
rajzzal 
A szóalkotás ritkább módjai 
A szóteremtés jelentősége, az indulatszók, a 
hangutánzás, a hangulatfestés 

 

22 

 
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 középszint: 111, heti 3 óra Emelt szint: 37, heti 1 óra 
 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Óraszámok 
 

Jókai Mór Az arany ember 5 

Petőfi Sándor 
Életútja, 
költeményei, 
Az apostol 

15 

Arany János 
Életútja, 
költeményei, 
balladái, 
nagyepikai alkotása 

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. 
 

Középszint: 15 
Emelt szint: + 17 

 

Portrék a magyar 
szépprózából 

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

Középszint: 15 
Emelt szint: + 10 

 

Ady Endre 

Jellemző témák, korszakok az 
életműben, legalább nyolc mű, 
tematikai változatosságban, egy ciklus 
mélyebb ismerete és egy publicisztikai 
mű. 

15 

Portrék a Nyugat első 
nemzedékéből 

Karinthy Frigyes három műve, köztük 
legalább két szépprózai alkotás; Juhász 
Gyula, Tóth Árpád két-két műve. 
 

Középszint: 18 
Emelt szint: +10 

 

Babits Mihály  

Jellemző témák, korszakok, műfajok az 
életműben, legalább nyolc^mű, köztük 
a Jónás könyve, továbbá egy esszé 
vagy tanulmányrészlet. 
 

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 

Évi óraszám:  Középszint: nyelv: 64; irodalom: 96. 
Emelt szinten nyelv: 37, irodalom: 37 

 
 
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 középszint: 64, heti 2 óra 
 
Emelt szint: 32, heti 1 óra 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 
 
Általános nyelvi 
ismeretek 
 
 
 

A magyar nyelv 
története 
 
 
 
 
 
Nyelv és 
társadalom 
 
 
 
 

Az anyanyelvi 
ismeretek 
összefoglalása és 
rendszerezése 

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

Középszint: 
13 Emelt 
szint: + 6 

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. 

Középszint: 20  
Emelt szint: + 10  

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

Középszint: 15  
Emelt szint: +6 

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. 

Középszint: 16  
Emelt szint: + 10 

 
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 történeti-
etimológiai szótára (TESZ). 
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Irodalom  

Középszint: Éves óraszám 96, heti 3 óra, emelt szint + heti 1  

TÉMAKÖRÖK               TARTALMAK 
 

Kosztolányi 
Dezső 
 
Stílusirányz
atok, képek, 
formák 
 
József 
Attila

Jellemző témák, korszakok, műfajok az életműben, legalább 8 mű, 
köztük a továbbá egy esszé vagy tanulmányrészlet 
         15 
Művek az európai és a magyar avantgárd irányzataiból (pl. Apollinaire, 
Kassák Lajos) 
         3 
        Emelt: + 6 
Jellemző témák és korszakok az életműben, legalább nyolc-tíz mű 
tematikai változatosságban. 

Középszint: 20  
Emelt szint: + 5 

Portrék a 
magyar 
irodalomból 
 
 
 

Szerzők és 
művek 
 
 
 

Világirodalom 
a 20. 
században 1. 
 

Széppróza, 
líra, dráma 
 

Világirodalom 
a 20. 
században 2. 

Szabó Lőrinc öt műve, köztük egy versciklus részletei; Illyés Gyula egy 
prózája, egy verse; Radnóti Miklós négy műve, köztük legalább egy 
ekloga. 

Középszint: 10  
Emelet szint:+ 5 

Németh László egy műve, köztük egy esszé vagy részlete; Márai Sándor 
egy műve vagy szépprózai műrészlete. 

Középszint: 10  
Emelt szint: +5 

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 

Középszint: 20  
Emelt szint:+ 5 

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 
Kortárs 
magyar 
irodalom. 
Az 
irodalom 
határterül
etei 

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. Az irodalom létmódja filmen,  
televízióban, dalszövegben, a virtuális valóságban.Középszint: 6 Emelt 
sEmelt szint: + 6 
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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 

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. 
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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. 
 
 
Magyar nyelv és irodalom 
 
Középszintű felkészítés 
 
11. évfolyam 
 
Heti 1 óra, összesen 37 óra 
 
A középszintű órák célja, hogy a szövegértést és szövegalkotást gyakoroltassa, szövegek közös, majd 
önálló feldolgozása után segítse az eredményes felkészülést a középszintű érettségire. 
 
Feladat továbbá az 11. évfolyam órai tananyagának elmélyítése és gyakoroltatása is irodalomból és 
magyar nyelvből egyaránt. 
 
 
12. évfolyam 
 
Heti 1 óra, összesen 32 óra 
 
A középszintű érettségire való felkészülést segítő órák. A szövegalkotási feladatok készségszintre való 
fejlesztése a cél: érvelés, elemzés, összehasonlító elemzés gyakoroltatása. Alkalmanként a 12. év 
tananyagának magyar nyelvi és irodalmi elmélyítése is feladata.  
A korábbi érettségi feladatok közös megoldása, a hibák javítása szintén fontos ezeken az órákon. 

 
  

Középszintű érettségi témakörei 

 
IRODALOM 
 
Témakör: Életművek (6) 

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 
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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 

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) 
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20. Kazinczy Ferenc és Sátoraljaújhely kapcsolata 

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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MATEMATIKA 

 

9–12. évfolyam 
 

 

Célok és feladatok 

 
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 történő megközelítését, 
megoldását. 

 
A matematikai nevelés sokoldalú eszközökkel fejleszti a tanulók matematizáló, modellalkotó 

tevékenységét, kialakítja a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét, 
megmutatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti 
a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

 
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad 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 biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. Ebben a törekvésben fontos terület a matematika 
alkalmazásának, eszköz jellegének sokoldalú bemutatása, és a tanításban való érvényesítése. 

 
Az általános iskolai tanításhoz képest egyre inkább hangsúlyt kap a tárgy deduktív jellege, de 

továbbra sem nélkülözhető a szemléletre és tevékenységre épülő feldolgozás sem. 
A tanulók váljanak képessé a középszintű érettségi vizsga sikeres letételére. 
A matematika kerettantervének új vonásai: 
 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. 
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Fejlesztési követelmények 

 
Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása 
 
A matematikai szemlélet fejlesztése 

A középiskolai tanulmányok során a korábban szemléletesen, tevékenységek segítségével 
kialakított fogalmak megerősítésére, bizonyos fogalmak definiálására, általánosítására kerül sor. 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 
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. 

A geometriai ismeretek bővülése, a megismert geometriai transzformációk rendszerezettebb 
tárgyalása fejleszti 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 
hangsúlyos 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 
valószínűség-számítás 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 nagyobb szerepet 

kapnak a deduktív következtetések is. A tanítandó anyagban sejtéseket fogalmazunk 
(fogalmaztatunk) meg, melyek néhány lépésben bizonyíthatók vagy megcáfolhatók. Tanításunkban 
fontos a bizonyítás iránti igény felkeltése. Sor kerül néhány egyszerű tétel bizonyítására, 
bizonyítási módszerek megismerésére, valamint a fogalmak, szabályok pontos megfogalmazására. 
A matematikatanításban alapvetően fontos az absztrakciós képesség fejlesztése. 

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. 
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Természetesen ezen időszakban is elengedhetetlen a szemléltető ábrák és egyéb eszközök 
alkalmazása nemcsak a geometriában (trigonometriában), hanem a kombinatorikában és a 
statisztikában is. Az adatsokaságok különböző jellemzési lehetőségeinek megismertetésével ezen a 
téren is fejlesztjük 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 megkívánjuk 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 tanulást is segíti. 
A helyes érvelésre szoktatással sokat tehet (és tesz is) a matematikatanítás a kommunikációs 

készség fejlesztéséért. 
Fontos elérnünk, hogy a tanulók meg tudják különböztetni a definíciót, a sejtést és a tételt. 

Matematika-tudásról akkor beszélhetünk, ha a definíciókat, tételeket alkalmazni is tudja a tanuló. 
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a matematika a kultúrtörténet része. Komoly 

motiváció lehet 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 is. 

 

9. évfolyam 

Heti 3 óra 

 (111 óra) 
Gondolkodási módszerek (8 óra) 
 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A szemléletes fogalmak 
definiálása, tudatosítása.  

A megismert számhalmazok, 
ponthalmazok áttekintése, véges 
és végtelen halmazok, az 
intervallum fogalma.  

Tájékozottság a racionális 
számkörben.  

 Halmazműveletek: unió, 
metszet, részhalmaz képzés, két 
halmaz különbsége.  

Részhalmaz, unió, metszet, két 
halmaz különbsége.  

Módszer keresése az összes eset 
áttekintéséhez 

Egyszerű kombinatorikai 
feladatok, az összes eset 
áttekintése. 

 

A szükséges és elégséges feltétel 
megkülönböztetése.  

Az „akkor és csak akkor” 
használata – (folyamatos). 
Tétel és megfordítása – 
(folyamatos). 

 

 

Számtan, algebra (22+29 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A fogalom célszerű kiterjesztése, a 
számok nagyságrendjének tudása. 

A hatványozás értelmezése 0 és 
negatív egész kitevőre, a 

Az azonosságok ismerete és 
alkalmazásuk. 
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hatványozás azonosságai 
(legalább egy azonosság 
bizonyítása); számok abszolút 
értéke, normál alakja.(5) 

 Nevezetes azonosságok: 
kommutativitás, asszociativitás, 
disztributivitás; (a ± b)2, a2 – b2 
szorzat alakja, (a ± b)3, a3 – b3 
szorzat alakja.  

Számok abszolút értéke, normál 
alakja. 
 
A másodfokú azonosságok 
alkalmazása.  

Műveletek végzése számokkal és 
algebrai kifejezésekkel, a 
szaknyelv használata.  

Ezen azonosságok alkalmazása 
egyszerű algebrai egészekkel és 
törtekkel végzett műveleteknél.  

A négy alapművelet egyszerű 
algebrai kifejezésekkel. 

 Egyes változók kifejezése 
fizikai, kémiai képletekben. (11) 
 

 

A matematika iránti érdeklődés 
erősítése az elemi számelmélet 
alapvető problémáival és 
matematikatörténeti 
vonatkozásaival.  

Relatív prímek, oszthatósági 
feladatok. Példa 
számrendszerekre. (6) 

3-mal, 9-cel való oszthatóság 
ismerete. 
Számok prímtényezőkre való 
bontása. 
2-es alapú számrendszer 
kapcsolata a 10-es alapú 
számrendszerrel.  

Algoritmikus gondolkodás és a 
gyakorlati problémák modellezése, 
értő szövegolvasás.  

Elsőfokú egyenlet, 
egyenlőtlenség és elsőfokú 
kétismeretlenes 
egyenletrendszer megoldása. 
egyenletre és egyenletrendszerre 
vezető szöveges feladatok, 
százalékszámítás, 
kamatszámítás.(26)  

Egyenletek, egyenlőtlenségek, 
egyszerű egyenletrendszerek 
biztos megoldása. 
A százalékszámítás alkalmazása a 
gyakorlatban.  

A rendszerezőképesség fejlesztése  Egy abszolutértéket tartalmazó 
egyenletek, egyszerűbb 
paraméteres egyenletek (3)  

 

Függvények, sorozatok (14 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

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, 

a 

A függvényszemlélet fejlesztése: a 
hozzárendelések szabályként való 
értelmezése. 
 
A megfelelő modell megkeresése. 
 

x → x . 

Az alapfüggvények 
tulajdonságainak ismerete. 
Képlettel megadott függvény 
ábrázolása értéktáblázat 
segítségével.  

Geometria (20 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

Tájékozottság a megismert 
síkidomok tulajdonságaiban. 

Geometriai alapfogalmak, 
háromszögekkel, 

Speciális háromszögek, 
négyszögek és szabályos 
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négyszögekkel, sokszögekkel 
kapcsolatos ismeretek 
kiegészítése, rendszerezése. 
Pitagorasz tétele 

sokszögek tulajdonságainak 
ismerete. 

Sejtések megfogalmazása, új 
összefüggések felfedezése, 
bizonyítási igény kialakítása. 

A háromszög nevezetes vonalai, 
beírt köre, körülírt köre.  
(Legalább egy tétel bizonyítása.) 

A nevezetes vonalak és a 
háromszög beírt és köré írt 
körének ismerete.  

 Thalész tétele, a kör és érintői.  A körrel kapcsolatos fogalmak és 
az érintő tulajdonságának 
ismerete.  

 

Valószínűség, statisztika (5 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A statisztikai adatok helyes 
értelmezése.  

Statisztikai adatok és 
ábrázolásuk (kördiagram, 
oszlopdiagram stb.), számtani 
közép, medián, módusz; szórás.  

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

 
Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés (13 óra) 
 
 

10. évfolyam 

Heti 3 óra 

(111 óra) 

Gondolkodási módszerek (6 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A köznapi gondolkodás és a 
matematikai gondolkodás 
megkülönböztetése. 
A bizonyítási igény további 
fejlesztése. 

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

A csak kimondott, illetve be is 
bizonyított összefüggések 
megkülönböztetése. 

 Változatos kombinatorikai feladatok.  Egyszerű sorba rendezési és 
kiválasztási feladatok konkrét 
elemszám esetén.  

Számtan algebra (31 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A permanencia elve a 
számfogalom bővítésében.  

A valós szám szemléletes fogalma, 
kapcsolata a számegyenessel, a valós 

Tájékozottság a valós számok 
halmazán, a racionális és 
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számok tizedestört alakja, példák 
irracionális számokra.  

irracionális számok tizedestört 
alakja, nevezetes irracionális 
számok ismerete.  

 A négyzetgyök azonosságainak 
használata egyszerű esetekben, az n-
edik gyök. (11) 

A négyzetgyök azonosságainak 
alkalmazása egyszerű 
esetekben.  

A megoldás keresése többféle 
úton, tanulói felfedezések, 
önálló eljárások keresése. 

A másodfokú egyenlet megoldása, a 
megoldóképlet, gyöktényezős alak. 
Másodfokúra visszavezethető egyszerű 
egyenletek, egyenletrendszerek (10) 

A megoldóképlet biztos 
ismerete és alkalmazása. 

Az algoritmikus gondolkodás 
fejlesztése. 

Összefüggés két pozitív szám 
számtani és mértani közepe között.(3) 

Két pozitív szám számtani és 
mértani közepének fogalma. 

A matematika eszközként való 
felhasználása gyakorlati és 
természettudományos 
problémák megoldásában.  

Másodfokú egyenletre vezető 
szöveges feladatok. (3) 

Különböző típusú egyszerű 
szöveges feladatok megoldása. 

Diszkussziós igény az algebrai 
feladatoknál.  

Ekvivalens és nem ekvivalens lépések 
egyenletek átalakításánál, egyszerű 
négyzetgyökös egyenletek. (2) 

Egyszerű négyzetgyökös 
egyenlet megoldása. 
A megoldások ellenőrzése. 

Az algebrai és grafikus 
módszerek együttes 
alkalmazása a 
problémamegoldásban.  

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség 
megoldása. (2) 

 

 

Függvények, sorozatok (5 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

Új függvénytulajdonságok 
megismerése, 
függvénytranszformációk 
alkalmazása. 
A négyjegyű 
függvénytáblázatok és 
matematikai összefüggések 
célszerű használata. 

A tanult függvények néhány egyszerű 
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 ábrázolása és 
tulajdonságai.  

Geometria (45 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A transzformációk, mint 
függvények értelmezése, a 
matematika különböző 
területei közötti kapcsolatok 
keresése.  

A tengelyes és középpontos tükrözés, 
az eltolás áttekintése, rendszerezése, 
pont körüli elforgatás és tulajdonságai. 
(16) 

Az eltolás és tükrözések 
tulajdonságainak felhasználása 
egyszerű feladatokban.  

Síkbeli tájékozódás, tervezés, 
a konstrukciós, analizáló 
képesség és a diszkussziós 
igény kialakítása, sokoldalú 
szemléltetés, 
szerkesztőprogramok 
megismerése.  

A forgásszög fogalma, ívmérték, a kör 
középponti szöge. A körív hossza, 
körcikk kerülete, területe (képletek 
használata). 
Egyszerű szerkesztési feladatok.(9)  
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A transzformációs szemlélet 
fejlesztése. 
 
 
  

A hasonlósági transzformáció fogalma. 
(7) 

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

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

A háromszögek hasonlósága, 
alapeseteinek ismerete és alkalmazása 
egyszerű esetekben. 
A hasonlóság alkalmazásai: háromszög 
súlyvonalai, súlypontja, arányossági 
tételek a derékszögű háromszögben. 
(Legalább egy tétel bizonyítása.) 
Hasonló síkidomok területének aránya, 
hasonló testek térfogatának aránya. 
Pitagorasz tételének, illetve a 
szögfüggvényeknek alkalmazása 
derékszögű háromszög hiányzó 
adatainak kiszámítására, gyakorlati 
feladatok. 
 Nevezetes szögek szögfüggvény-
értékeinek kiszámítása.(11) 

Az alapesetek ismerete. 
A felsorolt tételek ismerete és 
alkalmazása egy vagy két 
lépéssel megoldható számítási 
feladatoknál. 

A vektorok további 
alkalmazása.  

A vektor szorzása számmal, vektor 
felbontása síkban. (2) 

 

Valószínűség, statisztika (8 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A valós helyzetek értelmezése, 
megértése és értékelése. 

Valószínűségi kísérletek.  
A valószínűség szemléletes 
fogalma, kiszámítása egyszerű 
esetekben.  

Egyszerű problémák megoldása a 
klasszikus valószínűségi modell 
alapján.  

 
Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés (16 óra) 

 
 

11. évfolyam 

Heti 4 óra 

(148 óra) 

Gondolkodási módszerek (11 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A kombinatív készség fejlesztése. 
A többféle megoldási mód 
lehetőségének keresése. 
Becslés, a becslés összevetése a 
számításokkal.  

Vegyes kombinatorikai 
feladatok.  
Binomiális együtthatók. 
  

Egyszerű kombinatorikai feladatok 
megoldása. 
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A gráf modellként való 
felhasználása.  

Gráfelméleti alapfogalmak, 
alkalmazásuk.  
Feladatok megoldása gráfokkal.  

A gráf szemléletes fogalma, 
egyszerű alkalmazásai. 
 

Számtan, algebra (22 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A matematikai fogalom célszerű 
kiterjesztése, a fogalmak 
általánosításánál a permanencia elv 
felhasználása. 

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

A hatványozás definíciója, 
műveletek, azonosságok ismerete 
egész kitevő esetén. 

Bizonyítás iránti igény mélyítése. 
Matematikatörténeti vonatkozások 
megismerése (könyvtár- és 
internet-használat).  

A logaritmus értelmezése. 
 A logaritmus azonosságai. (11) 

A logaritmus fogalmának ismerete, 
azonosságainak alkalmazása 
egyszerűbb esetekben.  

Az absztrakciós és szintetizáló 
képesség fejlesztése. 
Az önellenőrzés igényének 
fejlesztése.  

A definíciókon és a megismert 
azonosságokon alapuló 
exponenciális, logaritmikus és 
trigonometrikus egyenletek.(11) 

Exponenciális, logaritmusos és 
trigonometrikus egyenlet egyszerű 
konkrét feladatokban.  

 
Függvények, sorozatok (10 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A függvényfogalom 
fejlesztése. 
Összefüggések felismerése a 
matematika különböző 
területei között. 
A bizonyításra való törekvés 
fejlesztése.  

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 
függvényvizsgálatokban és a 
transzformációkban.  

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).  

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

Geometria, mérés (69 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A térszemlélet fejlesztése. 
Pontos fogalomalkotásra 
törekvés. 
Bizonyítás iránti igény 
továbbfejlesztése. 
A fizika és a matematika 
termékeny kapcsolatának 
megmutatása. 

A vektorokról tanultak áttekintése. 
A vektorműveletek tulajdonságai. 
Két vektor skaláris szorzata. 
A skaláris szorzat tulajdonságainak 
felsorolása.(9) 

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

Tervszerű munkára nevelés. 
Az esztétikai érzék 
fejlesztése.  

Szinusztétel, koszinusztétel. Az 
alkalmazásukhoz szükséges egyszerű 
trigonometrikus egyenletek. 

A szinusztétel és a koszinusztétel 
alkalmazása alapfeladatok 
megoldásában (a háromszög 
hiányzó adatainak meghatározása).
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A matematika gyakorlati 
felhasználása. 
A zsebszámológép és a 
számítógép alkalmazása. Az 
eredmények realitásának és 
pontosságának eldöntése.  

Távolság, szög, terület meghatározása 
gyakorlati feladatokban 
(fizikában).(32) 
 
 

 

Geometriai feladatok 
megoldása algebrai 
eszközökkel. 

Helyvektor. 
Műveletek koordinátákkal adott 
vektorokkal.(4) 

Vektorok koordinátáinak biztos 
használata. 

A bizonyítási készség 
fejlesztése. 

Szakasz felezőpontja, 
harmadolópontja. A háromszög 
súlypontja. 

Szakasz felezőpontja 
koordinátáinak kiszámítása. 

 Két pont távolsága, szakasz hossza. 
A kör egyenletei. (7) 
 

A kör középponti egyenletének 
ismerete.  

Adott probléma többféle 
megközelítése.  

Az irányvektor, a normálvektor, az 
iránytangens fogalma, ezek 
kapcsolata. Az egyenes egyik 
egyenlete. 
Két egyenes párhuzamosságának, 
merőlegességének feltétele, két 
egyenes metszéspontja. 
Kör és egyenes kölcsönös helyzete. A 
kör adott pontjához tartozó 
érintője.(17)  

Az egyenes egy szabadon 
választott egyenletének tudása. 
 
Két egyenes metszéspontjának 
meghatározása. 
Kör és egyenes kölcsönös 
helyzetének vizsgálata.  

Valószínűség, statisztika (14 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A körülmények kellő 
figyelembevétele. 
Előzetes becslés összevetése a 
számításokkal.  

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

 

Modellalkotásra nevelés. Relatív gyakoriság. 
A valószínűség klasszikus 
modellje. 

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

A számítógép alkalmazása 
statisztikai adatok, illetve véletlen 
jelenségek vizsgálatára. 
A mindennapi problémák 
értelmezése, a statisztikai 
zsebkönyvek, a napi sajtó 
adatainak elemzése.  

Statisztikai mintavétel. a 
gyakorlati életben.  

 

 
Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés (22 óra) 
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12. évfolyam 

Heti 4 óra 

(128 óra) 
 
Gondolkodási módszerek (10 óra) 
 
Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek  

Tartalom  A továbbhaladás feltételei  

Az ismeretek rendszerezése. 
A matematika különböző területei 
közti összefüggéseinek 
tudatosítása. 

Ekvivalencia, implikáció. 
A halmazelméleti és logikai 
ismeretek kapcsolata, 
rendszerezése. 

Az előző években felsorolt tovább-
haladási feltételek. 

A deduktív gondolkodás további 
fejlesztése.  

A megismert bizonyítási 
módszerek összefoglalása.  
A kombinatorikai és gráfokkal 
kapcsolatos ismeretek 
áttekintése.  

 

Számtan, algebra (22 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

 Rendszerező összefoglalás. 
Számhalmazok. 

Az előző években felsorolt 
továbbhaladási feltételek. 

Matematikatörténeti ismeretek 
(könyvtár- és internet-használat). 

Számelméleti összefoglalás. 
A valós számok és 
részhalmazai. 

 

Szám- és műveletfogalom biztos 
alkalmazása.  

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 szövegértés, a szövegelemzés 
fejlesztése.  

Szöveges feladatok. (12)  
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Függvények, sorozatok (25 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

 
A matematika alkalmazása a 
gyakorlati életben. 
Matematikatörténeti feladatok.  

A sorozat fogalma. 
Számtani és mértani sorozat, az 
n. tag, az első n elem összege. 
Kamatoskamat-számítás. (19) 
  

Számtani és mértani sorozat esetén 
az n-dik tag, és az első n elem 
összegének kiszámítása 
feladatokban. 
Kamatoskamat-számítás 
alkalmazása egyszerű gyakorlati 
feladatokban.  

 Rendszerező összefoglalás Az előző években felsorolt 
továbbhaladási feltételek. 

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. (6) 

 

 

Geometria, mérés (44 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A térszemlélet fejlesztése. 
Az esztétikai érzék fejlesztése. 

Térelemek kölcsönös helyzete, 
távolsága, szöge.(3) 
 

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

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

A terület- és kerületszámítással 
kapcsolatos ismeretek 
összefoglalása.(7) 
A tanult poliéderek felszíne, 
térfogata. 
A forgáshenger és a forgáskúp 
felszíne és térfogata. 
 A csonkagúla, a csonkakúp, a 
gömb térfogata, felszíne. (16) 

 
 
 
 
 
A megismert felszín- és térfogat 
számítási képletek alkalmazása 
egyszerű feladatokban.  

 Rendszerező összefoglalás 
Geometriai alapfogalmak, 
ponthalmazok. 

 

A függvényszemlélet fejlesztése. 
A deduktív gondolkodás 
fejlesztése. 

Egybevágósági és hasonlósági 
transzformációk áttekintése. 
Háromszögekre, négyszögekre 
és a körre vonatkozó tanult 
tételek és alkalmazásaik.  

 

A matematika különböző területei 
közötti összefüggések 
felhasználása. 

Vektorok, vektorok koordinátái. 
Vektorműveletek, műveleti 
tulajdonságok, alkalmazások. 
Derékszögű koordináta-
rendszer. 
Egyenes és kör egyenlete. 
Trigonometrikus összefüggések 
és alkalmazásaik.(18) 
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Valószínűség, statisztika (5 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A leíró statisztika és a 
valószínűség számítás gyakorlati 
szerepe, alkalmazása. 
A számítógép felhasználása 
statisztikai adatok kezelésére, 
véletlen jelenségek vizsgálatára. 

Adatkezelésnél osztályba 
sorolás. 
Terjedelem. 

Az előző években felsorolt 
továbbhaladási feltételek. 

 Összefoglalás: 
Adathalmazok jellemzői: 
számtani közép, mértani közép, 
súlyozott közép, medián, 
módusz, szórás. 
Gyakoriság, relatív gyakoriság. 
A klasszikus valószínűségi 
modell.  

 
Egyszerű klasszikus valószínűség-
számítási feladatok megoldása.  

 
Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés (22 óra) 
 
A középszintű érettségire felkészítőre jelentkezőknek heti 1 órában az aktuális tananyag elmélyítése 
történik. 

 

11. évfolyam 
Emelt szint 

Heti 6 óra 

(222 óra) 

Gondolkodási módszerek (14 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A kombinatív készség fejlesztése. 
A többféle megoldási mód 
lehetőségének keresése. Előzetes 
becsléshez szoktatás, becslés, a 
becslés összevetése a 
számításokkal.  

Permutációk, variációk, 
kombinációk. Vegyes 
kombinatorikai feladatok.  
Binomiális együtthatók. 
Binomiális tétel és alkalmazása. 
(10) 
  

 Kombinatorikai feladatok 
megoldása. 
 
 

A gráf modellként való 
felhasználása.  

Gráfelméleti alapfogalmak, 
alkalmazásuk.  
Feladatok megoldása gráfokkal. 
(4) 

A gráf szemléletes fogalma, 
alkalmazásai. 
 

Számtan, algebra (37 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A matematikai fogalom célszerű 
kiterjesztése, a fogalmak 
általánosításánál a permanencia elv 

A hatványozás kiterjesztése 
pozitív alap esetén racionális 
kitevőkre. 

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



V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 42  

felhasználása. A hatványozás azonosságai. 
Irracionális kitevőjű hatvány 
szemléletes fogalma. (9) 

Bizonyítás iránti igény mélyítése. 
Matematikatörténeti vonatkozások 
megismerése (könyvtár- és 
internet-használat).  

A logaritmus értelmezése. 
A logaritmus, mint a 
hatványozás inverz művelete. A 
logaritmus azonosságai. 
Különböző alapú logaritmusok. 
(10) 

A logaritmus fogalmának ismerete, 
azonosságainak alkalmazása  

Az absztrakciós és szintetizáló 
képesség fejlesztése. 
Az önellenőrzés igényének 
fejlesztése.  

 Exponenciális, logaritmikus és 
trigonometrikus egyenletek, 
egyenletrendszerek, 
egyenlőtlenségek. (18) 

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

Függvények, sorozatok (52 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A függvényfogalom fejlesztése. 
Összefüggések felismerése a 
matematika különböző területei 
között. 
A bizonyításra való törekvés 
fejlesztése.  

A 2x, a 10x függvény, az 
exponenciális függvény 
vizsgálata, exponenciális 
folyamatok a természetben. 
A logaritmus függvény, mint az 
exponenciális függvény inverze. 
Szögfüggvények vizsgálata (15) 

 

Számítógép használata a 
függvényvizsgálatokban és a 
transzformációkban.  

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). 
(12) 

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

 
A matematika alkalmazása a 
gyakorlati életben. 
Matematikatörténeti feladatok.  

A sorozat fogalma. 
Számtani és mértani sorozat, az 
n. tag, az első n elem összege. 
Kamatoskamat-számítás. 
Járadékszámítás. Sorozatok 
tulajdonságai. Végtelen mértani 
sor fogalma. 
(25) 
  

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

Geometria, mérés (62 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A térszemlélet fejlesztése. 
Pontos fogalomalkotásra törekvés. 
Bizonyítás iránti igény 
továbbfejlesztése. 
A fizika és a matematika 
termékeny kapcsolatának 
megmutatása. 

A vektorokról tanultak 
áttekintése. 
A vektorműveletek 
tulajdonságai. 
Két vektor skaláris szorzata. 
A skaláris szorzat 
tulajdonságainak 
felsorolása.(10) 

Vektorműveletek és tulajdonságaik 
(összeadás, kivonás, skalárral való 
szorzás). 
Vektorok alkalmazásai. 
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Tervszerű munkára nevelés. 
Az esztétikai érzék fejlesztése.  

Szinusztétel, koszinusztétel. Az 
alkalmazásukhoz szükséges 
egyszerű trigonometrikus 
egyenletek. (13) 

A szinusztétel és a koszinusztétel 
alkalmazása feladatok 
megoldásában. 

A matematika gyakorlati 
felhasználása. 
A zsebszámológép és a számítógép 
alkalmazása. Az eredmények 
realitásának és pontosságának 
eldöntése.  

Távolság, szög, terület 
meghatározása gyakorlati 
feladatokban és a fizikában (5) 
 
 

 

Geometriai feladatok megoldása 
algebrai eszközökkel. 

Helyvektor. 
Műveletek koordinátákkal adott 
vektorokkal.(4) 

Vektorok koordinátáinak biztos 
használata. 

A bizonyítási készség fejlesztése. Szakasz felezőpontja, 
harmadolópontja. A háromszög 
súlypontja.(2) 

Szakasz felezőpontja 
koordinátáinak kiszámítása. 

 Két pont távolsága, szakasz 
hossza. 
A kör egyenletei. (5) 

A kör egyenletének ismerete.  

Adott probléma többféle 
megközelítése.  

Az irányvektor, a 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 (23)  

Az egyenes egyenletei. 
 
Két egyenes metszéspontjának 
meghatározása. 
Kör és egyenes,  két kör kölcsönös 
helyzetének vizsgálata.  

Valószínűség, statisztika (18 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A körülmények kellő 
figyelembevétele. 
Előzetes becslés összevetése a 
számításokkal.  

Egyszerű valószínűség-
számítási problémák. Néhány 
konkrét eloszlás vizsgálata. 
Eseményalgebra. Események 
függetlensége. 

 

Modellalkotásra nevelés. Relatív gyakoriság. 
A valószínűség klasszikus 
modellje. (9) 

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

A számítógép alkalmazása 
statisztikai adatok, illetve véletlen 
jelenségek vizsgálatára. 
A mindennapi problémák 
értelmezése, a statisztikai 
zsebkönyvek, a napi sajtó 
adatainak elemzése.  

Mintavételi eljárások- 
visszatevéses mintavétel. A 
binomiális eloszlás várható 
értéke, szórása. A visszatevés 
nélküli modell. (9) 

 

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

Emelt szint 
Heti 6 óra 

(192 óra) 
 
Gondolkodási módszerek (15 óra) 
 
Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek  

Tartalom  A továbbhaladás feltételei  

Az ismeretek rendszerezése. 
A matematika különböző 
területei közti 
összefüggéseinek tudatosítása. 

A negáció, konjukció, diszjunkció, 
ekvivalencia, implikáció. 
Halmazelméletből tanultak 
ismétlése. Véges és 
megszámlálhatóan végtelen 
halmazok számossága. A 
halmazelméleti és logikai ismeretek 
kapcsolata, rendszerezése. (10) 

Az előző években felsorolt tovább-
haladási feltételek. 

A deduktív gondolkodás 
további fejlesztése.  

A megismert bizonyítási módszerek 
összefoglalása. Néhány példa a 
teljes indukció megismertetésére. 
A kombinatorikai és gráfokkal 
kapcsolatos ismeretek áttekintése. 
(5) 

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

Számtan, algebra (28 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

 Rendszerező összefoglalás. 
Számhalmazok. 

Az előző években felsorolt 
továbbhaladási feltételek. 

Matematikatörténeti ismeretek 
(könyvtár- és internet-használat). 

Számelméleti összefoglalás. 
Számelmélet alaptétele. 
Oszthatósági feladatok.  
Diophantoszi-egyenletek 
fogalma, egyszerűbb 
feladatmegoldások. 
A valós számok és 
részhalmazai. (4) 

 

Szám- és műveletfogalom biztos 
alkalmazása.  

A műveletek értelmezése, 
műveleti tulajdonságok. 
Közelítő értékek.(3)  

 

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 
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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. (16). 

A problémamegoldó gondolkodás, 
a szövegértés, a szövegelemzés 
fejlesztése.  

Szöveges feladatok. (5)  

Függvények, sorozatok, analízis elemei (40 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

 Rendszerező összefoglalás Az előző években felsorolt 
továbbhaladási feltételek. 

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. (6) 

 

Sorozatok, kamatszámítás a 
gyakorlatban 

Sorozatok, kamat-
járadékszámítás, mértani sor.(6) 

 

 Analízis elemei  
Matematikatörténeti utalások. 
Gyakorlati alkalmazás 

A határérték szemléletes 
fogalma. A folytonosság 
szemléletes fogalma. 
Differenciálhányados. A 
derivált függvény 
alkalmazása.(17) 

Egyszerűbb függvények 
határértéke, folytonossága. 
Deriválási szabályok. Érintő 
egyenletének felírása, szélsőérték-
feladatok, harmadfokú függvények 
vizsgálata. 

 A kétoldali közelítés módszere, 
a határozott integrál szemléletes 
fogalma. A primitív függvény 
fogalma. Newton-Leibniz –tétel. 
Analízis ismétlése.(11) 

Egyszerűbb függvények primitív 
függvényeinek meghatározása. 
Határozott integrál alkalmazása 
grafikon alatti terület számítására. 

Geometria, mérés (58 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A térszemlélet fejlesztése. 
Az esztétikai érzék fejlesztése. 

Térelemek kölcsönös helyzete, 
távolsága, szöge. A síkra 
merőleges egyenes tételének 
ismerete. 
Egyszerű poliéderek.(3) 
 

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 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.(22) 

 
 
 
 
 
A megismert felszín- és térfogat 
számítási képletek alkalmazása  
feladatokban.  

 Rendszerező összefoglalás 
Geometriai alapfogalmak, 
ponthalmazok. 

 

A függvényszemlélet fejlesztése. 
A deduktív gondolkodás 
fejlesztése. 

A geometriai transzformációk 
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. 
(13) 

 

A matematika különböző területei 
közötti összefüggések 
felhasználása. 

Vektorok, vektorok koordinátái. 
Vektorműveletek, műveleti 
tulajdonságok, alkalmazások. 
Derékszögű koordináta-
rendszer. 
Alakzatok egyenlete. 
Trigonometrikus összefüggések 
és alkalmazásaik.(20) 

 

Valószínűség, statisztika (6 óra) 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A leíró statisztika és a 
valószínűség számítás gyakorlati 
szerepe, alkalmazása. 
A számítógép felhasználása 
statisztikai adatok kezelésére, 
véletlen jelenségek vizsgálatára. 

Statisztikai és mintavételi 
adatok vizsgálata 
(közvélemény-kutatás, minőség 
ellenőrzés). 

Az előző években felsorolt 
továbbhaladási feltételek. 

Geometriai modell szerepeltetése a A valószínűség meghatározása  
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valószínűség meghatározására. geometriai mérték segítségével. 
 Összefoglalás: 

Adathalmazok jellemzői: 
számtani közép, mértani közép, 
súlyozott közép, medián, 
módusz, szórás. 
Gyakoriság, relatív gyakoriság. 
A klasszikus valószínűségi 
modell.(6)  

 
Valószínűség-számítási feladatok 
megoldása.  

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

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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ELSŐ IDEGEN NYELV 

Angol és Német 
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: 

 



V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 49  

A 9. évfolyamos diákok legalább 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 erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további 
fejlesztése. 

Cél, hogy a 10. évfolyam végére minden diák eljusson az A2 szintre, melyen számára ismert 
témakörökben, életszerű helyzetekben képes információt kérni és kapni. Megérti a hosszabb terjedelmű, 
autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudja szűrni a lényeges információt. Képes több 
mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincse elég fejlett ahhoz, hogy az ismert 
témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjon cserélni. 

A 12. évfolyam végére minden diáknak B1 szintű nyelvtudást kell szereznie, az előző szintnél 
fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell tudnia szóban és írásban 
információt cserélnie, hosszabb szövegeket megértenie és létrehoznia. 

Továbbra is lényeges, hogy az idegen nyelvű tananyag felölelje a más tantárgyaknál tanult 
tartalmakat, de ezeken az évfolyamokon a diákok nyelvi szintje már új tananyag feldolgozását is lehetővé 
teszi. 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, a kontextuson és a 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 stratégiák hatékony alkalmazását. 

 

Az idegen nyelvet az iskola mindkét szakmacsoportban, minden osztályban, csoportbontásban tanítja. A 
kétszintű érettségi kimenetnek megfelelően az egyes évfolyamokon az alábbi bontásban szerepel: 
 
 
(A: emelt szintre való felkészítés; B: középszintre való felkészítés) 

ÉVFOLYAM: 9. 10. 11. 12. 
HETI ÓRASZÁM:             A          4     4   5  5 

         B            4         4          3         3 
 
ÉVI ÓRASZÁM:                A      148                     148 185              160 
       B       148             148                   111                     96 
 

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) 
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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: 148 (37 hét) 
Heti óraszám: 4 

Tartalom 
 
A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott kimeneti 
követelményeket hat nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza.  
  
 

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;  
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 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: 148 (37 hét) 

Heti óraszám: 4 

Tartalom 
A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott kimeneti 
követelményeket hat nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza. 

Kommunikációs szándékok 
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

− megszólítás; 
− köszönés, elköszönés; 
− bemutatás, bemutatkozás; 
− telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés; 
− személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás; 
− érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás; 
− engedélykérés és arra reagálás; 
− köszönet és arra reagálás; 
− bocsánatkérés és arra reagálás; 
− gratuláció, jókívánságok és arra reagálás. 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 
− sajnálkozás; 
− öröm; 
− elégedettség, elégedetlenség; 
− csodálkozás; 
− remény; 
− bánat; 
− bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 
− véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás; 
− valaki igazának az elismerése és el nem ismerése; 
− egyetértés, egyet nem értés; 
− érdeklődés, érdektelenség; 
− tetszés, nem tetszés; 
− dicséret, kritika; 
− ellenvetés; 
− akarat, kívánság, képesség, , szükségesség, lehetőség; 
− ígéret; szándék, terv; 
− érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt. 
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 
− dolgok, személyek megnevezése, leírása; 
− események leírása; 
− információkérés, információadás; 
− igenlő vagy nemleges válasz; 
− tudás, nem tudás; 
− bizonyosság, bizonytalanság; 
− ismerés, nem ismerés.  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 
− kérés; 
− tiltás, felszólítás; 
− segítségkérés és arra reagálás; 
− javaslat és arra reagálás; 
− kínálás és arra reagálás; 
− meghívás és arra reagálás.  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 
− visszakérdezés, ismétléskérés; 
− nem értés; 
− betűzés kérése, betűzés; 
− felkérés lassabb, hangosabb beszédre; 
− beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;  
− beszélgetés lezárása. 

 
Fogalomkörök: 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése, 
− birtoklás kifejezése, 
− térbeli és időbeli viszonyok, 
− függő beszéd, 
− mennyiségi és minőségi viszonyok, 
− modalitás, 
− esetviszonyok, 
− logikai viszonyok, 
− szövegösszetartó eszközök.  
 
 

ANGOL 9-10. évfolyam 

Tartalom 

Az újonnan belépő kommunikációs szándékokat, fogalomköröket és az új példákat dőlt betűvel jelezzük. 
 
a) Kommunikációs szándékok 
 
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
 

 Kezdeményezés és válasz 
Megszólítás: 
 

Excuse me. 
I am sorry to disturb you. 

Pardon? 
Yes, can I help you? 
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Köszönés: How do you do?  
Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
 
Hi! 

How do you do?  
Good morning. 
Hello Mary. 
Very well, thank you. And how 
about you? 
Hi! 

Elköszönés: 
 
 
 
 
 
 
 

Goodbye. 
Bye-bye! 
See you later. 
Good night. 
Take care. 
Give me a ring some time. 
Have a good trip. 
Keep in touch! 
 

Goodbye. 
Bye! 
 
Good night. 
Thanks. Bye! 
Thank you, I will. 
Thanks. 
I will. 
Okay, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 
Have you met Jane? 
May I/Can I/ Let me introduce 
myself. 
May I/Can I/ Let me introduce you 
to Rosy?  

Hello. 
Hi!  
Pleased to meet you.  
Nice to meet you.  

Telefon felvétele: Oxford, five oh two double one. Hello, this is Ms Brown speaking. 
Telefonon bemutatkozás: Hello, this is Mary Smith speaking  
Telefonon más személy 
kérése: 

Can I speak to George, please? 
Could you put me through to Mrs 
Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál elköszönés: I’ll call back again later this 
evening. 
It was lovely to speak to you. 
Thanks for ringing. Bye! 

 
Bye! 

Üdvözletküldés: Give my love / regards to… I will. 
Megszólítás személyes 
levélben: 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 
levélben: 

Best wishes, 
Love (from), 
I am looking forward to hearing 
from you soon. 

 

Érdeklődés mások hogyléte 
felől és reagálás: 

How are you feeling today? 
 
 
What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much better, 
thanks. 
Not very well, I am afraid. 
Actually, I am suffering from… 

Engedélykérés és reagálás: May I use your telephone? 
Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 
Not at all. 

Köszönetnyilvánítás és arra 
reagálás: 

Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot.  
It’s very kind of you. 
I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
Do not mention it. 
My pleasure. 

Bocsánat kérése és arra 
reagálás: 
 

I am sorry. I am very sorry. 
I must apologise for coming late. 
I beg your pardon 
Please, forgive me. 

That’s all right. 
It doesn’t matter. 
Never mind. 
No problem.  
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Gratulációk, jókívánságok 
és azokra reagálás: 

Happy Christmas/New year/ 
Birthday! 
Many happy returns (of the day) 
Congratulations! 
 
 
Have a nice holiday. 
All the best. 
Cheers! 

Happy Christmas /New Year/ 
Birthday! 
Thank you. 
 
 
Thank you, the same to you. 
 
Cheers! 

 
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 
Sajnálkozás, együttérzés: I am sorry about your illness. 

I am sorry to hear that. 
I am sorry. 
What a shame! 
Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 
 
 
What do you think of that? 
How do you feel about that? 

Great! 
I am so glad /very happy. 
I am glad to hear that. 
I am so pleased that… 
Good for you. 
Congratulations. 
I feel so happy for… 
 
I’m sorry to hear that. 
What a pity. 
Oh, no! 
Oh, dear! 
I feel so sorry for… 

Elégedettség, 
elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 
Are you pleased with…? 
Are you happy with…? 
Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 
That was fine/good/ nice  
I’m quite satisfied with… 
I’m quite happy with… 
I’m quite pleased with… 
 
It’s not good enough. 
That wasn’t very good. 
I’m tired of… 

Csodálkozás: Jane has lost her money. 
Tom is twenty. 
This is a book for you.  

How come? 
Is he? 
What a surprise! 

Remény: What are you hoping for? 
What are you looking forward? 
What are your hopes for the new 
year? 

I am looking forward to… 
I can hardly wait for… 
I hope you’ll have time to join me 
for dinner. 
 

Aggodalom, félelem: What’s the matter? You look 
worried. 
Are you worried about…? 
Are you afraid of what might 
happen? 

I am worried about my parents. 
It was really frightening. 

Bánat, elkeseredés: Are you disappointed with your 
exam results? 

I am very disappointed. 
I am sorry to hear that. 

Személyes beállítódás és vélemény 
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Véleménykérés, 
véleménynyilvánítás és arra 
reagálás: 

What do you think? 
What do you think of it? 
 So do I.  
Do you? I don’t. 

I think it is unfair. 
I think it is horrible. 
 
. 

Valaki igazának elismerése 
és el nem ismerése:  

You are right. 
You are wrong. 

 

Egyetértés, egyetnemértés: Do you agree? 
What’s your opinion? 
How do you feel about it? 

OK 
All right. 
I think he’s wrong/right. 
I’m afraid I don’t agree. 
I doubt whether… 

Érdeklődés, érdektelenség: Are you interested in sports? I am interested in gardening. 
It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nemtetszés: Do you like Italian food? 
You like meat, don’t you? 
What do you think of the new 
teacher? 

I think it’s great. 
I don’t like it. 
He looks nice. 
I don’t think much of… 

Dicséret, kritika: You are really kind. 
 

 

Akarat, kívánság: Would you like a cake? 
Can I have my bill, please? 
 I want to pay. 

I’d like an ice-cream 
 

Képesség: 
 

Can you speak French? 
Are you able to ride a horse? 

I can understand French 
I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség: Must we fill in this form now? 
When do we have to leave? 

We must fill it in now 
Right now. 

Szükségesség: Is that necessarily so? 
 
Must things be black and white? 

 
People must sleep sometimes. 
 
Classical music need not be 
boring. 

Lehetőség: She may miss the bus. 
He might be invited. 

 

Ígéret: Will you come and meet me at the 
station? 

Don’t worry, I will. 
I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság: What would you like to do? 
Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 
I’d rather not go out tonight. 

Értékítélet: What’s your reaction to the news? 
Do you approve of his decision? 

That’s good/not bad/terrible.  
It’s too… 
It’s not… enough. 

Preferenciák: What would you prefer? I prefer tea to coffee. 
Terv: Are you going to have a starter? 

What are you going to do? 
I’m going to have some cheese. 
I’m planning to spend the weekend 
in Prague. 
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 
Dolgok, személyek 
megnevezése, leírása: 

What is it? 
What’s it in English? 
What does that mean? 
 
 
 
 
What does it look like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 
of…/It’s used for… 
It means… 
The young man talking to Jane is 
her brother. 
The car parked at the back isn’t 
yours, is it? 
It’s rather heavy and it is used for 
lifting a car. 

Események leírása: What happened? 
 

First she opened the window, then 
she phoned the ambulance and 
finally she told the neighbours. 
After opening the door she phoned 
the ambulance.  
While waiting for the ambulance 
she told the neighbours. 

Információ kérés, adás: 
 

Did you see him? 
When will the guests arrive? 
How do you make an omelette? 
 
How far is your school? 
How long does it take to get there? 
Please, can you tell me the way to 
the station? 
Who is that? 

Yes, I did 
At 6 p.m. 
You take two eggs and some milk 
and flour. 
It’s 20 minutes by bus. 
 
Take the second turning on the 
right 
It’s me. 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. 
Bizonyosság, 
bizonytalanság: 

I wonder why they are so reluctant? 
 
Do you think this is real silk? 
Are you sure you want to go? 

She is certainly tired. / She must be 
tired. 
It seems to be real silk. 
I’m not sure. 
Perhaps. / Maybe. 
I don’t think she has ever been 
there. 
. 

Ismerés, nem ismerés: Do you know Mexico? Yes, I have already been there. 
 
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 
Kérés: Chris, could you do me a great 

favour? 
Could you give me your credit card 
number? 
Do you have a stamp by any 
chance? 
Would you pass me the sugar 
please? 
I’d like you to… 

Yes, sure. 
Of course. 
Yes, of course. 
 
I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 
 

Keep off the grass. 
You must not smoke here. 

 

Segítségkérés és arra való 
reagálás: 

Will you do the washing up for me, 
please? 

Certainly. 
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Segítség felajánlása: I am going to the market. Shall I 
bring you something? 
I’ll do the washing up for you. 

 

Javaslat és arra reagálás: Why don’t we put the film in here? 
Let’s go to the cinema tonight. 
I suggest going to Prague. 
 

Good idea. 
I’d prefer to go to the theatre. 
I’d rather not. 

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink? 
 
What would you like? 
Help yourself! 
Let me get you a drink. 
Have an orange.  
Here you are. 

That’s very kind of you. /I am 
sorry, I can’t. 
An orange please. 
Thank you. 
Thank you. 
No, thank you. 
 

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the 
cinema? 
 
 
 
Can we meet at, say, six? 
Are you free on Tuesday? 
Let’s meet on Sunday. 

Yes, I’d love to. 
That’s very kind of you, but… 
No, I am afraid I can’t. 
I am sorry, I can’t. 
Yes, that would be okay. 
Sorry, I can’t make it then. 
No, I am afraid, I can’t. 

Tanács és arra reagálás: What would you recommend? 
What shall I do? 
What do you think I should do? 
What advice would you give? 

Why don’t you…? 
I think you should… 
I don’t think you should… 
You ought to… 
You’d better… 

 
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 
Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, Where does she live? 
Sorry, what did you say his name 
was? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It spells…
 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 
Sorry, I don’t understand. 
Could you understand? 
Am I making myself clear? 
Sorry, what does that mean? 

 Felkérés hangosabb, lassabb 
beszédre 

Could you speak a little more 
slowly, please? 
Sorry, that was a bit too fast. 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 
kezdése 

Well, there is nothing in the 
garage. 
I’ll tell you what; I’ve just had a 
thought. 
The question is how many people 
are willing to spend money on it. 
The trouble is, we have not got any 
money. 
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 Elemek összekapcsolása Put the cheese on first, and 
then… 

All the overhead lockers started 
rattling. In the end we landed 
safely. 
…Suddenly there was a loud bang. 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 
 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking to you. 
 
b) Fogalomkörök: 
 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselekvés, 
történés, létezés 
kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  
 

When do you get up? I don’t 
drink milk. 

  Present Simple Passive English is spoken all over the 
world. 

  Present Continuous 
 

Why is she crying? I’m not 
listening. I’m leaving. 
 

  Present Perfect Simple Have you done your room? 
I haven’t finished it yet. 
We haven’t met since 
Christmas. 
I’ve lived here for ten years. 

  Present Perfect Passive My flat has just been decorated.
 Múltidejűség Past Simple 

 
And then she kissed me. Why 
didn’t you come yesterday? 
 

  Past Simple Passive When was this photo taken? 
  Past Continuous What were you doing at five 

yesterday?  
I was watching TV when he 
phoned. 

  Past Perfect We had had dinner when she 
arrived. 

 Jövőidejűség Going to  
 

What are you going to do on 
Saturday? 

  Future with Will 
(certainty) 
(sudden decision) 

 
When will you be fourteen? 
OK. I’ll do the washing up. 

Birtoklás 
kifejezése 

 Forms of have 
 
 

I didn’t have many friends in 
the kindergarten. 
I will have a Porshe when I’m 
20. 
 

  Possessive adj. My, your, his/her/its,our, their 
dog  
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  Possessive pronouns 
Genitive ’s 
Of 
 
Belong to 

Mine, yours,…theirs 
Kate’s brother 
the corner of the room 
Whose? 
Who does it belong to? 

Térbeli viszonyok Irányok, 
helymeghatározás  

Prepositions, Prepositional 
Phrases, Adverbs 
 
 
picture location 
 
 
geographical location 

Here, there, on the left, on the 
right, in, on, under, opposite, 
next to, between, in front of, 
behind, inside, outside, above 
… 
at the top/at the bottom of …,on 
the left hand side, in the 
background 
in the east/west …, 
along the river, through the 
forest, past the shop … 

Időbeli viszonyok  Adverbs of time with 
Present Perfect Simple 

already, yet, just 

 Gyakoriság How often? 
 

Always, often, sometimes, 
never, once/twice a week, every 
day … 
I always make my bed. 
She goes swimming twice a 
week. 

 Időpont When? What time? 
 
 
 
 
 
 
What’s the time? 

Now, in the morning 
Yesterday, last week, two years 
ago,  
Tomorrow, next week 
In 1997, in July, at 5 o’clock, 
on Monday  
This time tomorrow 
By 9 o’clock yesterday 
It’s a quarter to eight. 

 Időtartam How long?+Past Simple 
 
While 
 
When 
 
How long ?+Present 
Perfect Simple 

How long were you in hospital? 
For two weeks. 
 
While I was watching TV, Mary 
arrived. 
When I entered, the boys were 
fighting. 
I have lived here for seven 
years now. 

Mennyiségi 
viszonyok 

 Singulars and plurals Children, people, men, women  

  Cardinal numbers one, two, three.. 
  Ordinal numbers first, second… 
  Countable nouns 

 
 
Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 
I’ve got a lot of/few CDs. 
A great number of people 
How much money have you 
got? 
I’ve got a lot of/little money. 
A cup of tea, a piece of cake 
A great deal of energy 
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All, both, none, neither 
Each, every 

Minőségi 
viszonyok 

 Comparative sentences 
(short, long adjectives) 
 
 
 
 
 
 
 
Irregular adjectives 
 
enough 
 
too/quite 
 

Tom’s younger than Sue. Mary 
is the prettiest girl. 
She is the most intelligent of 
all. 
I’m as tall as you.  
This town is less polluted than 
that one.  
This is the most interesting 
book I’ve ever read. 
Good, bad …(better, worse) 
 
It’s too big, It’s not small 
enough. 
It’s much too difficult. 
It’s not quite satisfactory.  

   What’s it like? What colour is 
it?  
What does it 
look/taste/sound/feel like? 

 
Modalitás 

   

  Should/shouldn’t You should ask her. 
  Can (ability)  

 
Can/could/may 
(permission) 

I can swim.  
 
Can/could/may I open the 
window?  
 

  Could-was able to He could speak two languages 
at the age of five. 
Last summer I was able to visit 
the British Museum. 

  Must/needn’t (obligation) I must read it. You needn’t 
do it now. 

  Have to Did you have to be there? 
 

  Musn’t Children mustn’t smoke. 
 

  Must/may/might/can’t + 
present infinitive 
(certainty) 

John must be ill. 
He can’t be at school. 
 

Logikai viszonyok  Linking words 
 
 
 
 
 
 
 
Purpose 
 

And/or/but/because/although/ 
on the one hand – on the other 
hand, 
so, therefore, that’s why 
either-or, neither-nor 
Although he is rich, he is not 
happy. 
 
I helped him so that he could 
pass his examination 
I’ve been to London to visit 
the Queen. 
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  Conditional I 
Conditional II 
 
 

We’ll stay at home if it rains. 
If I had time, I would take you 
to the cinema. 
 

  Time clauses with future 
meaning 

When dad comes home, he’ll 
be angry with you. 
 

Függő beszéd  Reported speech with 
present reporting verb  

He says he is tired. 
I don’t know where he lives. 
Tell him to stop it. 

Szövegösszetartó 
eszközök 

 Articles 
 
Some+plural noun 
Any+plural noun 
 
 
Some +singulr noun  
Any + singular noun 
 
 
 
Nominative and accusative 
of personal pronouns 
Demonstrative pronouns 
Indefinite pronouns 
 
Reflexive pronouns 
 
 
Relative pronouns 
 
 
 
Propword 
 

A, an, the 
 
There are some pencils in the 
bag. 
Have you got any sisters? 
I haven’t got any matchboxes. 
There’s some water in the vase. 
There isn’t any juice in my 
glass. 
 
I, he, they… 
Me, him, them… 
 
This, that, these, those 
 
Somebody, anybody,nobody, 
everybody … 
myself… 
 
The girl who lives next door 
bought a car. The book I gave 
you… 
 
one, ones  
Which one would you like? 
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NÉMET  9-10. évfolyam 

Tartalom 
Az újonnan belépő kommunikációs szándékokat, fogalomköröket és az új példákat dőlt betűvel jelezzük. 
 
a) Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
 
megszólítás  Entschuldigung, … 
köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 
bemutatás, bemutatkozás  Das ist Peter. Ich heiße … 
telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés Guten Tag, das ist … 

Auf Wiederhören! Tschüs! 
személyes levélben megszólítás és 
elbúcsúzás 

Liebe(r)… 
Viele Grüsse. Dein(e)… 

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? 
Ich habe Kopfschmerzen. 

engedélykérés és arra reagálás Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte. 
köszönet és arra reagálás Danke! Bitte. 
bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 
gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. / Gute Besserung! 
 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
sajnálkozás Es tut mir Leid! 
öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 
elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 
csodálkozás Oh, das ist aber schön! 
remény Ich hoffe, du kannst kommen! 
bánat Schade, dass… 
bosszúság Das ist aber schlimm! 
 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
véleménykérés és arra reagálás, 
véleménynyilvánítás 

Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner 
Meinung nach… Was denkst darüber? 

valaki igazának az elismerése és el nem 
ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!  
érdeklődés, érdektelenség Ich interessiere mich für … (nicht). 
tetszés, nem tetszés Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)! 
akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 
lehetőség, kötelezettség 

ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich darf  

ígéret, szándék, terv Ich mache das schon! Ich will… 
dicséret, kritika, ellenvetés Klasse! Blödsinn! Das stimmt, aber… 
érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia 
iránt 

Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder 
lieber Tee? 
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist… / Es geht um… 
események leírása Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal… 
információkérés, információadás Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…? / 

Können Sie mir bitte sagen…? 
igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch 
tudás, nem tudás Ich weiß (nicht), dass / ob.. 
bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es (nicht) genau. / Ich bin mir (nicht) sicher, 

dass / ob 
ismerés, nem ismerés Ich kenne .. gut / nicht. 
 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
kérés Gib mir bitte …! / Kannst du bitte…? 
tiltás, felszólítás Schreib noch nicht. Öffne die Tür. 
segítségkérés és arra reagálás Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann 

leider nicht! 
javaslat és arra reagálás Möchtest du…? Ja, gerne! / Können wir gehen? 
meghívás és arra reagálás Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid. 
kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte. 
 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal! / 

Wie meinst du das? 
nem értés  Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht 

verstanden. 
betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 
felkérés lassabb, hangosabb beszédre Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen? 
beszélési szándék jelzése, téma bevezetése Dabei fällt mir gerade ein,… 
megerősítés Ja, das stimmt. 
témaváltás, beszélgetés lezárása Und was sagst du zu…? Nun, so viel für heute. 
 
c) Fogalomkörök: 
 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselekvés, 
történés, létezés 
kifejezése 

   

  sein,  
es gibt 

Ich bin heute zu Hause. 
Hier gibt es keinen Hamburger. 

 jelenidejűség Präsens 
Vokalwechsel, trennbare 
Verben 

Die Sonne scheint schön. 
Der Zug fährt gleich ab.  
Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség,  Präteritum, Perfekt 
 
  

Er kam zu Fuß. 
Sie haben schon alles getan. 

 jövőidejűség Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen zu Hause. 
  sich-Verben Ich freue mich. 
 személytelenség "es" Es ist kalt. 

Es regnet. 
Es geht um .../ Es dauert lange 
bis... 
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  Passiv (Präsens) Sie werden am Flughafen 
abgeholt. 

Birtoklás 
kifejezése 

   

  haben, gehören 
 
Wessen? 

Ich habe einen Bruder. Die 
Tasche gehört mir. 

  von, -s das Buch von Peter, Peters 
Geschichte 

  Nomen Genitiv die Tür des Hauses 
  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 
Térbeli viszonyok    
 irányok, 

helymeghatározás  
 hier, dort, links, Rechts 

oben, unten, hinten… 
  Präpositionen mit A/D: an, 

auf, hinter, in, neben, über, 
unter, vor, zwischen 
 
Präpositionen mit dem 
Akkusativ: durch, um,  
 
Präpositionen mit dem 
Dativ: bei, zu, von, nach 
 

Die Vase steht auf dem Tisch. 
Ich gehe ins Kino. 
 
 
Gehen Sie durch den Park! 
 
Die Bücher sind bei Karl. 
Ich komme von meiner Oma. 

Időbeli viszonyok    
 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, immer, 
nie 

Ich gehe jeden Morgen in die 
Schule. 

 időtartam wie lange? eine Woche, von … bis,  
den ganzen Tag,  

 időpont in, um, am, wann? im Winter, um 8 Uhr, am 
Freitag, 
diesen/letzten/vorigen/ 
nächsten Monat 

Mennyiségi 
viszonyok 

   

   eins, zwei 
erste, zweite 

 határozott 
mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 
mennyiség 

alles, viel, wenig, nichts 
alle, einige, keine 

Ich habe viele Bücher, aber 
wenig Zeit zum Lesen. 

Minőségi 
viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 
prima. 

  Was für ein? Welcher? 
(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 
Ich finde den roten Rock 
modisch.  

  Vergleiche Dieses Buch ist besser, als…. 
Er ist nicht so alt, wie… 
Das Bild ist am schönsten. 
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Modalitás  mögen, können, wollen, 
müssen, sollen, dürfen 
(Präsens, Präteritum) 

Er kann nicht schwimmen. Ich 
möchte ein Eis. Er wollte nach 
Hause. 
Ich konnte das Fenster nicht 
schließen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! 
Esst schnell! Nehmen Sie bitte 
Platz! 

Esetviszonyok névszók a 
mondatban 

Nominativ, Akkusativ, 
Dativ, Genitiv 

Ich zeige den Schülern Bilder. 
Das ist das Foto meiner 
Freundin. 

Logikai viszonyok alárendelések 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
feltételesség 

Kausalsatz 
 
Subjektsatz 
 
Objektsatz 
 
 
 
 
Temporalsatz  
 
Finalsatz: um zu / damit 
 
 
 
Relativsatz 
 
Konditonalsatz:  
(Indikativ) Präsens  
Konjunktiv II. (würde) 

denn, weil,  
 
Es ist schön, hier zu sein. 
 
Ich weiß (nicht), dass (ob)... 
Ich weiß, wo du wohnst. 
Ich habe keine Lust, dich zu 
besuchen. 
 
Als / wenn ..., 
 
Ich bleibe hier, um diese 
Zeitung auszulesen / damit du 
nicht allein bist. 
 
Die See, an der wir voriges Jahr 
... 
Die Kinder, deren Eltern ... 
Wenn ich Zeit habe,… 
Wenn ich Zeit hätte,... 
Sie würde kommen, wenn....... 

Függő beszéd  mit dem Präsens Sie sagte, dass sie heute in die 
Schule geht. 

Szövegösszetartó 
eszközök 

kötőszók, 
 
 
 
 
névmások 

 
 
 
 

und/oder/aber/denn 
weil/dass/ob/ 
obwohl / als ob / als wenn=als 
 
das, 
ich, mich, mir, mein, 
dieser, jener, 
man, 
jeder, keiner, 
einander, 
man 

 
 

A továbbhaladás feltételei 
 
Hallott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; 
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni; 
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 
 kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni. 
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Beszédkészség 
A tanuló legyen képes 

 köznyelven árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre odaillő válaszokat adni; 
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni; 
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 
 beszélgetésben részt venni, álláspontot, véleményt kifejezni. 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

 kb.  200 szavas, köznyelven megírt szöveget megérteni; 
 kb.  200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; 
 ismert nyelvi elemek segítségével kb.  200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni; 
 kb.  200 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni. 

Íráskészség 
A tanuló legyen képes 

 kb.  150 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget, leírást, jellemzést, elbeszélést, baráti 
vagy hivatalos levelet írni. 

 
Az idegen nyelvi követelmények átlagosan 10%-kal két évfolyamonként csökkentésre kerültek, nyelvi 
melléklet pedig az egyes nyelvekből változatlanul mintául szolgálnak. 
 
 

11. évfolyam 

Évi óraszám: 111 (37 hét) 

Heti óraszám: 3 

Tartalom 
A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott kimeneti 
követelményeket hat nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  
− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  
− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  
− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  
− köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül megérteni.  

Beszédkészség 
A tanuló legyen képes 

− árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni;  
− választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  
− megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  
− beszélgetésben részt venni;  
− társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni.  
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Olvasott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

− kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  
− kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;  
− ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni;  
− kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  
− kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  
− kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni;  
− egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség nélkül 

megérteni.  
Íráskészség 
A tanuló legyen képes 

− kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  
− gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 

eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben 
megfogalmazni;  

− különböző szövegfajtákat létrehozni;  
− változatos közlésformákat használni.  

 

12. évfolyam 

Évi óraszám: 96 (32 hét) 

Heti óraszám: 3 

Tartalom 

A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott kimeneti 
követelményeket hat nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza. 

Kommunikációs szándékok 
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

− megszólítás;  
− köszönés, elköszönés;  
− bemutatás, bemutatkozás;  
− telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;  
− személyes levélben megszólítás és;  
− elbúcsúzás;  
− érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;  
− engedélykérés és arra reagálás;  
− köszönet és arra reagálás;  
− bocsánatkérés és arra reagálás;  
− gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 
− sajnálkozás;  
− öröm;  
− elégedettség, elégedetlenség;  
− csodálkozás;  
− remény;  
− bánat;  
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− bosszúság.  
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

− véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;  
− valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;  
− egyetértés, egyet nem értés;  
− érdeklődés, érdektelenség;  
− tetszés, nem tetszés;  
− dicséret, kritika;  
− ellenvetés;  
− akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség;  
− ígéret; szándék, 
− érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia és érdeklődési kör iránt.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 
− dolgok, személyek megnevezése, leírása;  
− események leírása;  
− információkérés, információadás;  
− igenlő vagy nemleges válasz;  
− válaszadás elutasítása, 
− tudás, nem tudás;  
− bizonyosság, bizonytalanság;  
− ismerés, nem ismerés.  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 
− kérés;  
− tiltás, felszólítás;  
− segítségkérés és arra reagálás;  
− javaslat és arra reagálás;  
− kínálás és arra reagálás;  
− meghívás és arra reagálás.  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 
− visszakérdezés, ismétléskérés;  
− nem értés;  
− betűzés kérése, betűzés;  
− felkérés lassabb, hangosabb beszédre;  
− beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;  
− megerősítés 
− témaváltás, beszélgetés lezárása.  

Fogalomkörök 
− cselekvés, történés, létezés kifejezése,  
− birtoklás kifejezése,  
− térbeli és időbeli viszonyok,  
− függő beszéd,  
− mennyiségi és minőségi viszonyok,  
− modalitás,  
− esetviszonyok,  
− logikai viszonyok,  
− szövegösszetartó eszközök. 
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ANGOL  11-12. évfolyam 

 
Tartalom 
 
Az újonnan belépő kommunikációs szándékokat, fogalomköröket és az új példákat dőlt betűvel jelezzük. 
 
 
a) Kommunikációs szándékok 
 
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
 

 Kezdeményezés és válasz 
Megszólítás: 
 

Excuse me. 
I am sorry to disturb you. 

Pardon? 
Yes, can I help you? 

Köszönés: How do you do?  
Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
 
Hi! 

How do you do?  
Good morning. 
Hello Mary. 
Very well, thank you. And how 
about you? 
Hi! 

Elköszönés: 
 
 
 
 
 
 
 

Goodbye. 
Bye-bye! 
See you later. 
Good night. 
Take care. 
Give me a ring some time. 
Have a good trip. 
Keep in touch! 
 

Goodbye. 
Bye! 
 
Good night. 
Thanks. Bye! 
Thank you, I will. 
Thanks. 
I will. 
Okay, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 
Have you met Jane? 
May I/Can I/ Let me introduce 
myself? 
May I/Can I/ Let me introduce you 
to Rosy?  

Hello. 
Hi!  
Pleased to meet you.  
Nice to meet you.  

Telefonon bemutatkozás: Hello, this is Mary Smith speaking  
Telefonon más személy 
kérése: 

Can I speak to George, please? 
Could you put me through to Mrs 
Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál elköszönés I’ll call back again later this 
evening. 
It was lovely to speak to you. 
Thanks for ringing. Bye! 

 
Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 
Megszólítás személyes és 
hivatalos levélben 

Dear Sir / Madam,  Dear John,  



V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 70  

Elbúcsúzás személyes és 
hivatalos levélben 

Best wishes, 
Love (from), 
I am looking/ look forward to 
hearing from you soon. 
Yours faithfully, 
Yours sincerely, 

 

Érdeklődés mások hogyléte 
felől és arra reagálás 

How are you feeling today? 
 
 
What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much better, 
thanks. 
Not very well, I am afraid. 
Actually, I am suffering from… 

Engedélykérés és arra 
reagálás: 

May I use your telephone? 
Do you mind if I open the 
window? 

Yes, go ahead. 
Not at all. 

Köszönet és arra reagálás: Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot.  
It’s very kind of you. 
I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
Do not mention it. 
My pleasure. 

Bocsánat kérése és arra 
reagálás: 

I am sorry. I am very sorry. 
I must apologise for coming late. 
I beg your pardon 
Please, forgive me. 

That’s all right. 
It doesn’t matter. 
Never mind. 
No problem.  

Gratulációk, jókívánságok 
és arra reagálás: 

Happy Christmas/New 
year/Birthday! 
Many happy returns (of the day) 
Congratulations! 
 
 
Have a nice holiday. 
All the best. 
Cheers! 

Happy Christmas /New Year/ 
Birthday! 
Thank you. 
 
 
Thank you, the same to you. 
 
Cheers! 

Együttérzés és arra reagálás  I am sorry about your illness. 
I am sorry to hear that. 
I am sorry. 
What a shame! 
Oh, dear. 

 

 
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 
Öröm, szomorúság Are you happy about that? 

 
 
What do you think of that? 
How do you feel about that? 

Great! 
I am so glad /very happy. 
I am glad to hear that. 
I am so pleased that… 
Good for you. 
Congratulations. 
I feel so happy for… 
 
I’m sorry to hear that. 
What a pity. 
Oh, no! 
Oh, dear! 
I feel so sorry for… 

Hála: I am very grateful to you. 
It was most kind of you. 
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Sajnálkozás: Do you feel sorry for her? 
 
Do you regret going to live in the 
country? 

I feel sorry for her. 
Sorry to hear, things are difficult for 
her. 
If only I hadn’t changed my flat. 
I don’t regret it. 
 

Elégedettség, 
elégedetlenség, bosszúság 

What do you think of…? 
Are you pleased with…? 
Are you happy with…? 
Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 
That was fine/good/ nice  
I’m quite satisfied with… 
I’m quite happy with… 
I’m quite pleased with… 
 
It’s not good enough. 
That wasn’t very good. 
I’m tired of… 
 

Csodálkozás: Did you realise that Joe has failed 
his exams? 
Did you know about the … 
Were you surprised to hear the 
news? 

I can hardly believe it. 
Amazing, isn’t it? 

Remény What are you hoping for? 
What are you looking forward? 
What are your hopes for the new 
year? 

I am looking forward to… 
I can hardly wait for… 
I hope you’ll have time to join me 
for dinner. 
 

Aggodalom, félelem What’s the matter? You look 
worried. 
Are you worried about…? 
Are you afraid of what might 
happen? 

I am worried about my parents. 
It was really frightening. 

Bánat, elkeseredés Are you disappointed with your 
exam results? 

I am very disappointed. 
I am sorry to hear that. 

 
 
 
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 
Véleménykérés, 
véleménynyilvánítás és arra 
reagálás: 

What do you think? 
What do you think of it? 
 So do I.  
Do you? I don’t. 

I think it is unfair. 
I think it is horrible. 
 
. 

Valaki igazának az 
elismerése és el nem 
ismerése: 

You are right. 
You are wrong. 

 

Egyetértés, egyetnemértés Do you agree? 
 
What’s your opinion? 
How do you feel about it? 

OK 
All right. 
I think he’s wrong/right. 
I’m afraid I don’t agree. 
I doubt whether… 

Érdeklődés, érdektelenség: Are interested in sports? I am interested in gardening. 
It doesn’t really bother me. 
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Tetszés, nemtetszés Do you like Italian food? 
You like meat, don’t you? 
What do you think of the new 
teacher? 

I think it’s great. 
I don’t like it. 
He looks nice. 
I don’t think much of… 

Dicséret, kritika: Oh, what a good idea! 
What a pleasant surprise! 
That’s a nice dress. 
It’s absolutely delicious. 
It’s rather boring. 

Oh, do you like it? 
I am glad you like it. 
Oh, do you think so? 
Thanks. 
I am sorry, you don’t like it. 

Szemrehányás It’s your fault. 
You shouldn’t have left it like that. 

 

Akarat, kívánság Would you like a cake? 
I want to pay. 
Can I have my bill, please? 

I’d like an ice-cream 
 

Bizonyosság , 
bizonytalanság: 

I wonder why they are so 
reluctant? 
Do you think this is real silk? 
Are you sure you want to go? 

She is certainly tired. / She must be 
tired. 
It seems to be real silk. 
I’m not sure. 
Perhaps. / Maybe. 
I don’t think she has ever been there.

Képesség 
 

Can you speak French? 
Are you able to ride a horse? 

I can understand French 
I am unable to ride a horse. 

Szükségesség Is that necessarily so? 
 
Must things be black and white? 

People must sleep sometimes. 
 
Classical music need not be boring. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 
When do we have to leave? 

We must fill it in now 
Rright now. 

Ígéret Will you come and meet me at the 
station? 

Don’t worry, I will. 
I promise to be there at five. 

Értékítélet: What’s your reaction to the news? 
Do you approve of his decision? 

That’s good/not bad/terrible.  
It’s too… 
It’s not… enough. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 
Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 
I’d rather not go out tonight. 

Preferenciák: What would you rather do? 
What would you prefer? 
Would you rather go now or later? 

I’d rather have a rest.  
I prefer tea to coffee. 
 

Érdektelenség, 
közömbösség 

Do you mind? It doesn’t matter 

Terv Do you intend to have a starter? Yes, I intend to have some cheese.. 
Érdeklődési kör What do you like doing in your 

spare-time? 
I’m interested in music. I like 
painting. I’m good at figures. 

 
 
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 
Dolgok, személyek 
megnevezése, leírása: 

What is it? 
What’s it in English? 
What does that mean? 
 
 
 
What does it look like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind of…/It’s 
used for… 
The young man talking to Jane is her 
brother. 
The car parked at the back isn’t 
yours, is it? 
It’s rather heavy and it is used for 
lifting a car. 
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Események leírása: What happened? 
 

First she opened the window, then 
she phoned the ambulance and 
finally she told the neighbours. 
After opening the door she phoned 
the ambulance.  
While waiting for the ambulance she 
told the neighbours. 

Információ kérés, adás: 
 

Did you see him? 
When will the guests arrive? 
How do you make an omelette? 
 
How far is your school? 
How long does it take to get there? 
Please, can you tell me the way to 
the station? 
Who is that? 

Yes, I did 
At 6 p.m. 
You take two eggs and some milk 
and flour. 
It’s 20 minutes by bus. 
 
Take the second turning on the right 
It’s me. 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. 
Ismerés, nem ismerés: Do you know Mexico? Yes, I have already been there. 
Feltételezés, kétely: I doubt if he can do it. I don’t 

suppose they can come any earlier. 
I suppose he is right. 

 

Ok, okozat: Why is that? 
What’s the reason for that? 
What caused the accident? 

Well, simply because she’d like to 
meet the teacher. 
He didn’t give way; this is how it 
happened. 

Cél, magyarázat: What’s this used for? 
What’s the point of that? 
How does it work? 
Can you tell me the way to..? 

It’s for cooking. 
It’s to work with. 
You switch it on here 
Take the second turning on the right.

Emlékezés, nem emlékezés: Do you remember where you left 
it? 
 
 
Did you remember to lock the 
door? 

I can’t remember where I put my 
handbag. 
I don’t remember saying that. 
I have forgotten to lock the door. 

 
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 
Kérés: Chris, could you do me a great 

favour? 
Could you give me your credit 
card number? 
Do you have a stamp by any 
chance? 
Would you pass me the sugar 
please? 
I’d like you to… 

Yes, sure. 
Of course. 
Yes, of course. 
 
I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 
 

Keep off the grass. 
You must not smoke here. 

 

Segítségkérés és arra 
reagálás: 

Will you do the washing up for 
me, please? 

 

Segítség felajánlása: I am going to the market. Shall I 
bring you something? 

I’ll do the washing up for you. 



V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 74  

Javaslat és arra reagálás: Why don’t we put the film in here?
Let’s go to the cinema tonight. 
I suggest going to Prague. 
 

Good idea. 
I’d prefer to go to the theatre. 
I’d rather not. 

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink? 
 
What would you like? 
Help yourself! 
Let me get you a drink. 
Have an orange.  
Here you are. 

That’s very kind of you. /I am sorry, 
I can’t. 
An orange please. 
Thank you. 
Thamk you. 
No, thank you. 
 

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the 
cinema? 
 
 
 
Can we meet at, say, six? 
Are you free on Tuesday? 
Let’s meet on Sunday. 

Yes, I’d love to. 
That’s very kind of you, but… 
No, I am afraid I can’t. 
I am sorry, I can’t. 
Yes, that would be okay. 
Sorry, I can’t make it then. 
No, I am afraid, I can’t. 

Reklamálás, panasz: It was terrible. 
It’s too cold. 
I have a complaint. 
This doesn’t work. 

 

Tanácskérés, tanácsadás: What would you recommend? 
What shall I do? 
What do you think I should do? 
What advice would you give? 

Why don’t you…? 
I think you should… 
I don’t think you should… 
You ought to… 
You’d better… 

 
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  
 
Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, Where does she live? 
Sorry, what did you say his name 
was? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It spells… 
 Magyarázatkérés, magyarázat értés 

ellenőrzése 
Sorry, I don’t understand. 
Could you understand? 
Am I making myself clear? 
Sorry, what does that mean? 

 Felkérés hangosabb, lassabb 
beszédre 

Could you speak a little more 
slowly, please? 
Sorry, that was a bit too fast. 

Párbeszéd strukturálása: Beszélgetés kezdése Well, there is nothing in the garage. 
I’ll tell you what; I’ve just had a 
thought. 
The question is how many people 
are willing to spend money on it. 
The trouble is, we have not got any 
money. 

 Elemek összekapcsolása Put the cheese on first, and then… 
All the overhead lockers started 
rattling. In the end we landed safely. 
…Suddenly there was a loud bang. 
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 Beszélgetés lezárása Right…okay 
Well, it’s been nice talking to you. 
 

Beszélgetésbe be-és 
kilépés: 

Beszédszándék jelzése Can I join in? 

 Félbeszakítás Could I come in there? 
Can I say something? 
I’m sorry, but… 

 Folytatás szándékának jelzése Just let me finish, what I was going 
to say 

 Befejezési szándék jelzése …and that’s erm about it. 
Just one more thing, 
Finally… 
To sum up… 
 

 A partner mondanivalójának 
követése 

Do go on. 
Don’t let me interrupt you 
They have never been to Japan to 
see her. Oh, haven’t they? 

Saját szöveg strukturálása: Példák megnevezése No, if I had, say, an hour to wait… 
. And equipment, like switches and 
things like that. 

 Témaváltás That reminds me… 
Talking of holidays… 

 Visszatérés a témához Going back to the subject… 
 Összefoglalás Well, to sum it up… 
 Helyesbítés No, I don’t play very much now. No, 

not at all. 
They are trying too hard the other 
way, or well not too hard. 

 Kiemelés, hangsúlyozás The only problem I suppose if we go 
by train is… 

 Kérdezési stratégiák Direct: Do you know the way to the 
railway station? 
Indirect: Can you tell me how to get 
to the station? 
Megerősítést váró kérdés: You don’t 
drink wine, do you? 
Választó kérdés: One piece of toast 
or two, Mike? 

 
b) Fogalomkörök: 
 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselekvés, történés, 
létezés kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  
 

When do you get up? I don’t 
drink milk. 
 

  Present Simple Passive English is spoken all over the 
world. 
 

  Present Continuous 
 

Why is she crying? I’m not 
listening. I’m leaving. 
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  Present Perfect Simple Have you done your room? 
I haven’t finished it yet. 
We haven’t met since Christmas. 
I’ve lived here for ten years. 
 

  Present Perfect Passive My flat has just been decorated. 
 

  Present Perfect Continuous Your hands are dirty. What have 
you been doing? 
I have been learning French for 
two years. 
 

 Múltidejűség Past Simple 
 

And then she kissed me. Why 
didn’t you come yesterday? 
 

  Past Simple Passive When was this photo taken? 
 

  Past Continuous What were you doing at five 
yesterday?  
I was watching TV when he 
phoned. 
 

  Past Perfect I realised that we had met before. 
 

 Jövőidejűség Going to (plans) 
 
Going to (events likely to 
happen)  

What are you going to do on 
Saturday? 
It’s going to rain. 

  Future with Will 
(certainty) 
(sudden decision) 
 

When will you be fourteen? 
OK. I’ll do the washing up. 

  Future Continuous This time tomorrow I’ll be flying 
over the ocean. 
 

  Passive Future Simple When will it be finished? 
 

 Műveltetés Have/get sg done I’m getting my car washed 
next week. 

Birtoklás kifejezése  Have ige  I didn’t have many friends in the 
kindergarten. 
I will have a Porshe when I’m 
20. 
 

  Possessive adj. My, your, his/her/its,our, their 
dog  
 

  Possesive pronouns 
Genitive ’s 
Of 
 
Belong to 

Mine, yours,…theirs 
Kate’s brother 
the corner of the room 
Whose? 
Who does it belong to? 
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Térbeli viszonyok Irányok, 
helymeghatár
ozás  

Prepositions, Prepositional 
Phrases, Adverbs 
 
 
picture location 
 
 
geographical location 

Here, there, on the left, on the 
right, in, on, under, opposite, 
next to, between, in front of, 
behind, inside, outside, above … 
at the top/at the bottom of …,on 
the left hand side, in the 
background 
in the east/west …, 
along the river, through the 
forest, past the shop … 

Időbeli viszonyok  Adverbs of time with 
Present Perfect Simple 

Already, yet, just 

 Gyakoriság How often? 
 

Always, often, sometimes, never, 
once/twice a week, every day … 
I always make my bed. 
She goes swimming twice a 
week. 

 Időpont When? What time? 
 
 
 
 
 
 
What’s the time? 

Now, in the morning 
Yesterday, last week, two years 
ago,  
Tomorrow, next week 
In 1997, in July, at 5 o’clock, on 
Monday 
This time tomorrow 
By 9 o’clock yesterday 
It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long?+Past Simple 
While 
 
When 
 
 
How long ?+Present Perfect 
Simple/ 
 
Continuous 

How long were you in hospital? 
For two weeks. 
While I was watching TV, Mary 
arrived. 
When I entered, the boys were 
fighting. 
 
We haven’t met since Christmas. 
 
I have been waiting for you for 
hours. 

Mennyiségi 
viszonyok 

 Singularand plural nouns 
 

Children, people, men, women .. 
one, two… 
first, second.. 

  Countable nouns 
 
 
Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 
I’ve got a lot of/few CDs. 
A great number of people 
How much money have you got? 
I’ve got a lot of/little money. 
A cup of tea, a piece of cake 
A great deal of energy 

   All, both, none, neither 
Each, every 
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Minőségi viszonyok  Comparative sentences 
(short, long adjectives) 
 
 
 
 
 
 
 
Irregular adjectives 
 
 
too / enough 

Tom’s younger than Sue. Mary is 
the prettiest girl. 
She is the most intelligent of all. 
I’m as tall as you.  
This town is less polluted than 
that one.  
This is the most interesting book 
I’ve ever read. 
Good, bad …(better, worse) 
It’s too big, It’s not small 
enough. 
He is too young/isn’t old enough 
to drink whisky. 
It’s much too difficult. 
It’s not quite satisfactory. 
The book was so good that I 
couldn’t put it down. 
It was such a good book that I 
couldn’t put it down.  

   What’s it like? What colour is it? 
What does it 
look/taste/sound/feel like? 

Modalitás  Should/shouldn’t You should ask her. 
 

  Should/shouldn’t+ perfect 
infinitive 

You should have warned me. 

  Can (ability)  
 
Can/could/may (permission) 

I can swim.  
 
Can/could/may I open the 
window?  
 

  Could-was able to/ 
 
 
 
manage to 
 

He could speak two languages at 
the age of five. 
Last summer I was able to visit 
the British Museum. 
Did you manage to pass the 
examination? 

  Must/needn’t (obligation) I must read it. You needn’t do it 
now. 
 

  Have to Did you have to be there? 
 

  Musn’t Children mustn’t smoke. 
 

  Must/may/might/can’t + 
present infinitive (certainty) 

John must be ill. 
He can’t be at school. 
 

  Used to  I used to play with dolls. 
 

  Passive modals What can be seen in that 
museum? 
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Logikai viszonyok  Linking words 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purpose 
 

And/or/but/because/ since/ 
although/ 
on the one hand – on the other 
hand, 
so, therefore, that’s why 
either-or, neither-nor 
otherwise/or else as  
Although he is rich, he is not 
happy. 
Hurry up otherwise/or else we 
will be late. I helped him so 
that he could pass his 
examination.  I’ve been to 
London to visit the Queen. 

  Conditional I 
Conditional II 
 
Conditional III 
 

We’ll stay at home if it rains. 
If I had time, I would take you to 
the cinema. 
If you had invited me, I would 
have gone to the party. 

  Time clauses with future 
meaning 

When dad comes home, he’ll be 
angry with you. 

  Reported speech with 
present reporting verb  

He says he is tired. 
I don’t know where he lives. 
Tell him to stop it. 

Függő beszéd  Reported speech with past 
reporting verb 

She said I was handsome. 
I asked him if we had met before. 

Szövegösszetartó 
eszközök 

 Articles 
 
Some+plural noun 
Any+plural noun 
 
 
Some +singulr noun  
Any + singular noun 
Nominative and accusative 
of personal pronouns 
 
Demonstrative pronouns 
 
Indefinite pronouns 
 
Reflexive pronouns 
 
 
Relative pronouns 
 
 
Propword 
 
Substitute do 

A, an, the 
 
There are some pencils in the 
bag. 
Have you got any sisters? 
I haven’t got any matchboxes. 
There’s some water in the vase. 
There isn’t any juice in my glass. 
 
I, he, they… 
Me, him, them… 
 
This, that, these, those 
 
Somebody, anybody, nobody, 
everybody … 
myself… 
 
The girl who lives next door 
bought a car. The book I gave 
you… 
one, ones  
Which one would you like? 
 
He asked me to help him, and I 
did. 



V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 80  

NÉMET 11-12. évfolyam 

Tartalom 

 
Az újonnan belépő kommunikációs szándékokat, fogalomköröket és az új példákat dőlt betűvel jelezzük. 
 
a) Kommunikációs szándékok 
 
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
 
megszólítás  Entschuldigung, … 
köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 
bemutatás, bemutatkozás és bemutatkozás Das ist Peter. Ich heiße … / Ich möchte Ihnen … 

vorstellen? 

 

telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés Guten Tag, das ist …Auf Wiederhören! Tschüs! 
szóbeli üdvözletküldés Viele Grüße an Petra! 
személyes és hivatalos levélben megszólítás Liebe(r)…, Sehr geehrter Herr… 
személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás Dein(e)…, Viele Grüße  Mit freundlichen Grüssen… 
érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? 

Ich habe Kopfschmerzen. 
engedélykérés és arra reagálás Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte. 
köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 
bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 
gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten./ Gute Besserung! / Ich gratuliere Ihnen 
zu …. Danke, sehr nett von Ihnen. 

együttérzés és arra reagálás Mein Beileid! Danke. 
 
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
hála Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass… 
sajnálkozás Es tut mir Leid! 
öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! / Es freut micht, dass… 
elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 
csodálkozás Oh, das ist aber schön! / Das kann doch nicht wahr 

sein! 
remény Ich hoffe, du kannst kommen! 
félelem 

Ich habe Angst, dass… 
bánat Schade, dass… 
bosszúság Das ist aber schlimm! 
 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 
véleménykérés és arra reagálás, 
véleménynyilvánítás 

Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner 
Meinung nach… / Was denkst darüber? / Sind Sie damit 
einverstanden, dass…?  

valaki igazának az elismerése és el nem Da hast du (nicht) Recht! 
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ismerése 
egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht! / Da bin ich 

anderer Meinung. 
érdeklődés, érdektelenség Ich interessiere mich für … (nicht).  
tetszés, nem tetszés Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)! 
ellenvetés Das stimmt schon, aber… Sie haben Recht, aber… 
ellenvetés visszautasítása Da bin ich mit Ihnen gar nicht einverstanden. Sie 

können Recht haben, aber… 
akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 
lehetőség, bizonytalanság, kötelezettség 

ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich darf , das 
könnte vielleicht…, ich soll 

ígéret, szándék, terv Ich mache das schon! / Ich habe vor, … zu …  
érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia, 
érdeklődési kör iránt 

Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder 
lieber Tee? Hast du Interesse für …? 

dicséret, kritika, szemrehányás Klasse! Blödsinn! Ich halte .. für sehr gut. Das ist schon 
gut, aber…  
Warum bist du nicht früher gekommen? 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist…/ Es geht um… 
események leírása Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal… 
információkérés, információadás Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…? / 

Können Sie mir bitte sagen…? 
igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch 
válaszadás elutasítása Leider kann ich Ihre Frage nicht beantworten. 
tudás, nem tudás Ich weiß (nicht), dass / ob.. 
bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es (nicht) genau. Ich bin mir (nicht) sicher, 

dass / ob … / Ich nehme an, dass… 
ismerés, nem ismerés Ich kenne .. gut / nicht. 
emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) daran, dass, … 

 
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 
kérés Kannst du bitte…? /Gib mir bitte …! /Würden Sie 

bitte…? 
tiltás, felszólítás Schreib noch nicht. Öffne die Tür. 
segítségkérés és arra reagálás Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann 

Leider nicht! 
javaslat és arra reagálás Können wir gehen? / Möchtest du…? Ja, gerne! / Ich 

schlage vor, dass… 
meghívás és arra reagálás Kannst du kommen? Ja. Nein, es tut mir Leid. 
kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte. 
reklamálás Entschuldigung, ich habe ein Problem… 
tanácskérés, tanácsadás Was schlägst du vor? Ich rate,… / Ich schlage vor… 
segítség felajánlása és arra reagálás Kann ich Ihnen helfen? Ja, das wäre nett. Danke, das 

geht schon. 
ajánlat és arra reagálás Möchten Sie…?  
 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal! 
/ Wie meinst du das? 

nem értés  Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht 
verstanden. 
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betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 
felkérés lassabb, hangosabb beszédre Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen? 
beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, 
félbeszakítás 

Dabei fällt mir gerade ein,… Darf ich Sie kurz 
unterbrechen? 

megerősítés Ja, das stimmt. 
körülírás Das ist also ein…, wo… 
példa megnevezése Ein Beispiel dafür ist… 
témaváltás, beszélgetés lezárása Könnten wir jetzt noch darüber reden, ? Können wir ein 

anderes mal vielleicht hier fortsetzen? 
 
b) Fogalomkörök: 
 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselekvés, 
történés, létezés 
kifejezése 

   

  sein,  
es gibt 

Ich bin heute zu Hause. 
Hier gibt es keinen Hamburger. 
 

 jelenidejűség Präsens 
Vokalwechsel, trennbare 
Verben 

Die Sonne scheint schön. 
Der Zug fährt gleich ab.  
Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség,  Präteritum, Perfekt 
 
 
Plusquamperfekt  

Er kam zu Fuß. 
Sie haben schon alles getan. 
Damals hatten wir auf dem 
Dorf gewohnt. 
 

 jövőidejűség Futur (mit Präsens) 
 
Futur 

Ich bleibe morgen zu Hause. 
Sie werden das heute noch 
machen. 
 

 személytelenség sich-Verben Ich freue mich. 
  es Es ist kalt. 

Es regnet. 
Es ist das erste Mal, daß... 
Es geht um .../ Es dauert lange 
bis... 
 

 műveltetés lassen (Präsens, 
Präteritum) 

Wir lassen/ließen unser Auto 
reparieren. 
 

  Passiv (Präsens) 
 
 
Passiv mit Modalverb 
(Präsens)  
Passiv (Präteritum) 

Sie werden am Flughafen 
abgeholt. 
 
Sie müssen abgeholt werden. 
Sie mußten abgeholt werden. 

Birtoklás 
kifejezése 

   

  haben, gehören 
 
Wessen? 

Ich habe einen Bruder. Die 
Tasche gehört mir. 

  von, -s das Buch von Peter, Peters 
Geschichte 

  Nomen Genitiv die Tür des Hauses 
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  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 
Térbeli viszonyok    
 irányok, 

helymeghatározás  
 hier, dort, links, Rechts 

oben, unten, hinten… 
  Präpositionen mit A/D 

an, auf, hinter, in, neben, 
über, unter, vor, zwischen 
 
 
Präpositionen mit dem 
Akkusativ 
durch, um, entlang 
 
Präpositionen mit dem 
Dativ 
von, zu, nach, gegenüber 

Die Vase steht auf dem Tisch. 
Ich gehe ins Kino. 
 
 
 
Gehen Sie den Fluß entlang! 
 
 
 
Die Bücher sind bei Karl. 
Die Post ist unserer Schule 
gegenüber. 

Időbeli viszonyok    
 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, immer, 
nie 

Ich gehe jeden Morgen in die 
Schule. 

 időtartam wie lange? eine Woche, von … bis,  
den ganzen Tag 

 időpont in, um, am, wann? im Winter, um 8 Uhr, am 
Freitag, 
diesen/letzten/vorigen/ 
nächsten Monat 

 előidejűség Plusquamperfekt 
bevor, nachdem 

Nachdem ich eingepackt hatte, 
rief ich ein Taxi. 
Bevor ich ein Taxi rief, ... 

Mennyiségi 
viszonyok 

   

   eins, zwei 
erste, zweite 

 határozott 
mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 
mennyiség 

alles, viel, wenig, nichts 
alle, einige, keine 

Ich habe viele Bücher, aber 
wenig Zeit zum Lesen. 

Minőségi 
viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 
prima. 

  Was für ein? Welcher? 
(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 
Ich finde den roten Rock 
modisch.  

  Vergleiche Dieses Buch ist besser, als… 
Er ist nicht so alt, wie… 
Das Bild ist am schönsten. 

  Wer? Der Bekannte / mein Bekannter,
der Arme, die Arme 
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Modalitás  mögen, können, wollen, 
müssen, sollen, dürfen 
(Präsens, Prätreritum) 
 
 
Perfekt 
 
 
haben+zu+Infinitiv 
 
sein+zu+Infinitiv 
 
brauchen+zu+Infinitiv 

Er kann nicht schwimmen. Ich 
möchte ein Eis. Er wollte nach 
Hause. 
 
 
Ich habe das Fenster nicht 
schliessen wollen 
 
Du hast dafür selber zu sorgen. 
 
Die Aufgabe ist leicht zu lösen. 
 
Jetzt brauchst du mir nicht zu 
helfen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! 
Esst schnell! Nehmen Sie bitte 
Platz! 

Esetviszonyok névszók a 
mondatban 

Nominativ, Akkusativ, 
Dativ, Genitiv 

Ich zeige den Schülern Bilder. 
Das ist das Foto meiner 
Freundin. 

Logikai viszonyok alárendelések 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
feltételesség 
 
 
 
 
 
 

Kausalsatz 
 
Subjektsatz 
 
Objektsatz 
 
 
 
 
Temporalsatz  
 
 
Finalsatz: um zu / damit 
 
 
 
 
 
 
Relativsatz 
 
 
 
 
Konditonalsatz:  
  (Indikativ) Präsens  
  Konjunktiv II.  
 
 
 
 

denn, weil,  
 
Es ist schön, hier zu sein. 
 
Ich weiß (nicht), dass (ob)... 
Ich weiß, wo du wohnst. 
Ich habe keine Lust, dich zu 
besuchen. 
 
Als / Wenn ..., 
Bevor / Während/Solange... 
 
Ich bleibe hier,  
um diese Zeitung auszulesen / 
damit du nicht allein bist. 
 
Die See, an der wir voriges Jahr 
... 
Die Kinder, deren Eltern ... 
 
 
Wenn ich Zeit habe,… 
Wenn ich Zeit hätte,... 
Sie würde kommen, wenn....... 
 
Wenn ich Zeit gehabt hätte... 
Sie wären gekommen, wenn... 

Függő beszéd  mit dem Präsens Sie sagte, dass sie heute in die 
Schule geht. 



V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 85  

Szövegösszetartó 
eszközök 

kötőszók, 
 
 
 
 
névmások 

 
 
 
 

und/oder/aber/denn 
weil/dass/ob/ 
obwohl / als ob / als wenn=als 
 
das, 
ich, mich, mir, mein, 
dieser, jener, 
man, 
jeder, keiner, 
einander,  
derselbe 
einer, welcher, 

A továbbhaladás 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;  
− 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.  
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ANGOL NYELV 

TANANYAGBEOSZTÁS ÉVFOLYAMONKÉNT 
 
9. évfolyam 

Évi óraszám: 148 óra   (37 hét)  

Heti óraszám: 4  
 

Feldolgozandó fejezetek, témakörök Feldolgozásra 
szánt óra 

ISMÉTLÉS – szintfelmérés, általános iskolai tanulmányok felelevenítése, 
gyakorlás, számonkérés 

36

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 

7

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 
információból 

7

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 

7

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 

7

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 

4

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 

4

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 
 

4
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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 

7

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 

7

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 

7

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 

7

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 

7

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 

7

14 EMBER ES TÁRSADALOM (társasági érintkezés szóbeli és írásbeli formái) 
Szókincs: kapcsolatteremtés, társalgás mindennapi beszédhelyzetek  
Nyelvtani fogalomkörök: multi-word verbs  
Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, magánlevél írása 

7

EV VEGI ISMÉTLÉS 
Szókincs és nyelvtani anyag, valamint a négy alapkészség gyakorlása az éves anyag 
alapján; számonkérés, értékelés 

23

Összes óraszám: 148
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10. évfolyam 
 

Évi óraszám: 148 óra  (37 hét)  

Heti óraszám: 4 
 

 
Feldolgozandó fejezetek, témakörök Feldolgozásra 

szánt óra 
ISMÉTLÉS 
Korábban tanult ismeretek gyakorlása, számonkérés 

22

1 EMBER ÉS TÁRSADALOM (találkozás, üdvözlés, társalgás)  
Szókincs: jelzők, mindennapi tárgyak  
Nyelvtani fogalomkörök: kérdő formák, folyamatos jelen  
Készségfejlesztés: magánlevél írása 

6

2 ORSZÁGISMERET (célországok életmódja, iskoláztatás)  
Szókincs: mindennapi élet tárgyai, fogalmai, életmód jelzői  
Nyelvtani fogalomkörök: birtoklás, egyszerű jelen idő 
Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, hallás utáni szövegértés, személyleírás 

7

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 

7

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 

7

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 

7

6 TÁGABB KÖRNYEZETÜNK (nagyvárosi élet jellemzői)  
Szókincs: nevezetességek, látni valók, adatok 
Nyelvtani fogalomkörök: minőségre kérdezés Jelzők, melléknévfokozás  
Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, útbaigazítás 

7

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 

7

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 
 

7



V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 89  

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 

7

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 

7

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 

7

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 

7

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 

7

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 

7

15 EMBER ÉS TÁRSADALOM (érzelmi élet megnyilvánulásai, szerelem)  
Szókincs: rokonszenv, ellenszenv, barátság, szerelem  
Nyelvtani fogalomkörök: Past Perfect, Reported Speech  
Készségfejlesztés: szóbeli és írásbeli kapcsolattartás, elbeszélés 

7

EV VEGI ISMÉTLÉS gyakorlás, szótárhasználat, önálló tanulói munka, 
számonkérés, értékelés 

28

Összes óraszám: 148
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11. évfolyam, B -  normál szint 
Évi óraszám: 111 
Heti óraszám: 3  
 
 

Feldolgozandó fejezetek, témakörök B – középszint  
 Feldolgozásra 

szánt óra 
ISMÉTLÉS 
Korábban tanult ismeretek gyakorlása, számonkérés 

8

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 

7

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 

8

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 

8

4 EMBER ES TÁRSADALOM (célországbeli társadalmi érintkezés szabályai) 
Szókincs: viselkedéskultúra, utazás, kapcsolatteremtés kifejezései  
Nyelvtani fogalomkörök: módbeli segédigék, melléknevek, szóképzés  
Készségfejlesztés: nyomtatványkitöltés 

8

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 

8

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

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

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 

14
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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 

9

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 

9

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 

9

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 

9

ÉV VÉGI ISMÉTLÉS gyakorlás, szótárhasználat, fordítás, önálló tanulói munka, 
számonkérés, értékelés 

21

Összes óraszám: 111

 
 
11. évfolyam A - emelt szint 
Évi óraszám: 74 (37 hét) 
Heti óraszám: 2 
 
Feldolgozandó fejezetek, témakörök Feldolgozásra 

szánt óra 
ISMÉTLÉS Korábban tanult ismeretek ismétlése, számonkérés 10

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) 

6

2. EMBER és TÁRSADALOM 
Szókincs: barátság, jellemzés, férfi-női szerepek; öltözködés, üzletek, 
szolgáltatások 
Nyelvtani fogalomkörök: Műveltetés, szenvedő szerk. feltételes mondatok, Wh- 
questions, Modalitás:  may, could, should, had better, Minőségi viszonyok: melléknevek, 
Készségfejlesztés: olvasott szöveg feldolgozás, véleménynyilvánítás szóban 
és írásban 
 

8
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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 

8

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 

8

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 

8

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 

6

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 

6

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 

8

9. TUDOMÁNY és TECHNIKA 
Szókincs: tudományok, technikai eszközök a hétköznapokban, háztartási 
gépek, kommunikációs eszközök 
Nyelvtani fogalomkörök: szövegösszetartó eszközök 
Készségfejlesztés: képleírás, olvasás, kérdőív kitöltése 

6

Összes óraszám:  74
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12. évfolyam, B - normál szint 
Évi óraszám: 96 (32 hét) 
Heti óraszám: 3 
 
Feldolgozandó fejezetek, témakörök B – középszint  
 Feldolgozásra 

szánt óra 
ISMÉTLÉS 
Korábban tanult ismeretek gyakorlása, számonkérés 

12

1 TÁGABB KÖRNYEZETÜNK (lakóhely, a világ nagyvárosai)  
Szókincs: lakóhely, közintézmények, városok, látnivalók, családok, életmód 
Nyelvtani fogalomkörök: igeidők rendszere, segédigék, összetett főnevek  
Készségfejlesztés: információcsere, véleménynyilvánítás, magánlevél írása 

6

2   UTAZÁS, NYARALÁS (bel- és külföld, nemzetközi  utazás előkészítése) 
Szókincs: utazás, közi. eszközök, tervezés, előkészületek  
Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect, folyamatos igealakok  
Készségfejlesztés: társalgás, élménybeszámoló, interjú, jegyzetelés, hallás utáni 
szövegértés 

6

3 ORSZAGISMERET (célország(ok) társadalmi, kulturális és művészeti 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 

6

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 

6

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 

6

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 

6

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 

6

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 

6

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 
 
 

6
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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 

6

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 

6

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 

6

EV  VEGI ISMÉTLÉS tanult anyag  rendszerezése, gyakorlása, számonkérése, 
értékelés 

12

Összes óraszám: 96
 
 
 

12. évfolyam – A emelt szint 
Éves óraszám: 64 (32 hét) 
Heti óraszám: 2 
 
Feldolgozandó fejezetek, témakörök Feldolgozásra 

szánt óra 
ISMÉTLÉS 
Korábban tanult ismeretek gyakorlása, számonkérés 

14

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 

5

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 

5

3. VÁSÁRLÁS, SZOLGÁLTATÁSOK 
Szókincs: étterem, hirdetés, vásárlás, üzletek 
Nyelvtani fogalomkörök: szórend, igeidők, szenvedő szerkezet 
Készségfejlesztés: összehasonlító esszé írása, szituáció: kérés, felajánlás, 
témakifejtés, vita 
 

5
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4. OTTHON 
Szókincs: lakás, települések, lakókörnyezet, vidék és város 
összehasonlítása 
Nyelvtani fogalomkörök: melléknevek, fokozás 
Készségfejlesztés: információ azonosítása hallott szövegből, olvasott 
szöveg kiegészítése, hirdetés írása 

5

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 

5

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 

5

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,  

5

8. EGÉSZSÉG 
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 

5

9. SPORT 
Szókincs: sportágak, versenyek, képességek 
Nyelvtani fogalomkörök: modalitás, szórend, mondatalkotás 
Készségfejlesztés: javaslattétel, rövid üzenet írása, összehasonlító esszé 

5

10. SZABADIDŐ és KULTÚRA 
Szókincs: olvasás, film, szórakozás 
Nyelvtani fogalomkörök: melléknevek, fokozás, kérdésszerkesztés 
Készségfejlesztés: átfogó értés, élménybeszámoló írása, vita 

5

11. UTAZÁS 
Szókincs: közlekedési eszközök, utazási előkészületek, nyaralás 
Nyelvtani fogalomkörök: narratív igeidők, érzelemkifejező eszközök, 
jelzők 
Készségfejlesztés: ismertető, élménybeszámoló, érvelés írása, szituáció 
 
 

5
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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 

5

Összes óraszám: 74
 
 
A 11. és 12. évfolyamokon normál szinten tanulók számára heti plusz egy óra (37. ill. 32) keretben a 
középszintű érettségire történő felkészítést végzünk az azt igénylő diákoknak. Ezen órák 
tananyagbeosztása követi a normál órákon elsajátított tananyagot. A középszintű felkészítő órákon az 
érettségi vizsga specifikus feladattípusainak gyakorlása folyik az alapóraszámban tárgyalt témakörök 
feldolgozásával szinkronban. 
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NÉMET NYELV 
 

TANANYAGBEOSZTÁS 

9. évfolyam 
Évi óraszám: 148 óra   (37 hét) 
Heti óraszám: 4 
 

Feldolgozandó fejezetek, témakörök Feldolgozásra 
szánt óra 

ISMÉTLÉS – szintfelmérés, általános iskolai tanulmányok felelevenítése, 
tanulási módszerek 

2

1 EMBER ÉS TÁRSADALOM (emberi kapcsolatok, bemutatkozás, család, 
ismerkedés) 
Szókincs: családtagok, rokonsági kifejezések, tanulás, szabadidő  
Nyelvtani fogalomkörök: jelen idő - birtoklás kifejezése, melléknevek személyes 
névmások, a szabályos igék ragozása, szórend, kiegészítendő kérdés, 
határozott névelő 
Készségfejlesztés: beszédkészség, kérdésalkotás, egyszerű magánlevél írása 

10

2 EMBER ÉS TÁRSADALOM  (Vásárlás, szolgáltatások ) 
Szókincs: ismerkedés, vásárlás kifejezései, műszaki eszközök nevei ) 
Nyelvtani fogalomkörök: határozott és határozatlan névelő, udvarias felszólítás, 
többes szám, tagadás, melléknév a névszói állítmányban 
Készségfejlesztés: hallás utáni megértés fejlesztése, jegyzetelés, szövegalkotás 
információból 

10

3 ÉLETMÓD (étkezés gyorsétteremben, büfében) 
Szókincs: étele, italok elnevése, kérés kifejezése, 
Nyelvtani fogalomkörök: főnevek tárgyesete, viel/viele, egyenes szórenddel 
álló kötőszavak, , tőhangváltós igék, összetett szavak, a tagadás használata 
Készségfejlesztés: beszédkészség: érdeklődés, összefüggő szöveg alkotása, hallott 
szövegértés 

10

4 LAKÁS, LAKÓHELY (lakásbelső, a környék leírása, tájékozódás térképen)  
Szókincs: lakás és részei, egyéb (köz)épületek, útbaigazítás  
Nyelvtani fogalomkörök: helyhatározók, térbeliség kifejezése elöljárószók részes- 
és tárgyesettel,  
Készségfejlesztés: leírás készítése (szóban és írásban), információ kiemelése hallás 
után, társalgás - útbaigazítás, statikus helyhatározó elöljárók 

10

5 SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS,SZÓRAKOZÁS (Rádió vetélkedő, névjegykártya 
tartalma, party,  disco  ) 
Szókincs: szórakozás kifejezései, ismerkedés, kérés, véleménynyilvánítás kifejezései 
Nyelvtani fogalomkörök: képesség kifejezése - segédigék, a birtokviszony 
kifejezése von-nal, mein birtokos névmás, eldöntendő kérdés 
Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, véleményalkotás, névjegykártya készítés 

10

6 EMBER ÉS TÁRSADALOM (emberi kapcsolatok, , család,) 
Szókincs: családtagok, rokonsági kifejezések, tanulás, 
Nyelvtani fogalomkörök:, időhatározók in+ tárgyeset, elváló igekötők, 
időhatározók, tőhangváltós igék, sondern 
Készségfejlesztés: olvasott szöveg értelmezése, , halott szöveg megértése és 
jegyzetkészítés, csalásfa készítés, 

10
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7/ ÉLETMÓD (aktív életmód, napirend) 
Szókincs: óra kifejezése, aktív időtöltés kifejezései (sport, színház, zene )tanulás, 
munka 
Nyelvtani fogalomkörök:, módbeli segédigék, man, es gibt, wissen,für, auf, über 
+ tárgyeset, módbeli ségédigék- szükségesség kifejezése, személyes 
névmások tárgyesete 
Készségfejlesztés: olvasott szöveg értelmezése, hallás utáni szövegértés, önmálló 
szöveg összeállítása -napirend  

10

8 TÁGABB KÖRNYEZETÜNK ORSZAGISMERET (Berlin nevezetességei,, 
meghívás, szórakozás ) 
Szókincs: nevezetességek , szabadidő eltöltéséhez szükséges szavak ( mozi, színház, 
koncert, közös program 
Nyelvtani fogalomkörök: módbeli segédigék-szándék kifejezése, a határozatlan 
névelő és tagadása, határozatlan névmás, földrajzi nevek, mutató névmás 
Készségfejlesztés: szóbeli szövegalkotás- dialógusok, hallás utáni szövegértés 

10

9 ISKOLA (Nyelvtanulás, tanfolyamok, német és svájci iskolarendszer,) 
Szókincs: tanulás, tattárgyak nevei, országnevek, nyelvek megnevezése 
Nyelvtani fogalomkörök: szándék kifejezése-módbeli segédigék,, felszólító mód, a 
fordított szórend, tagadás, földrajzi nevek, a melléknevek erős és vegyes ragozása 
Készségfejlesztés: olvasott szöveg feldolgozás, hallás utáni szövegértés, dialógus 
kiegészítés 

10

10 EMBER ES TÁRSADALOM (vásárlás élelmiszerboltban, túra szervezés,)  
Szókincs: a vásárlás kifejezései, zöldségek, gyümölcsök nevei, ételreceptben 
használt kifejezések 
Nyelvtani fogalomkörök: mögen, felszólító mód, deshalb, a jövő idő, a tagadás nicht(s) 
mehr 
Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, hallás utáni szövegértés, társalgás, 
ételrecept készítés, telefonbeszélgetés 

10

11 ÉLETMÓD (Étkezés étteremben, otthoni étkezések, étkezési szokások) 
Szókincs: ételek nevei, napi étkezéssel kapcsolatos kifejezések, étteremben használt 
kifejezések 
Nyelvtani fogalomkörök: Személyes névmások részes esete, igék részes- és tárgyesettel 
elöljárószók részes esettel kérdő mondatok, visszaható igék, névmási határozószók 
Készségfejlesztés: éttermi szituációi, interakciói, hallásértés utáni jegyzetkészítés, 
szövegrekonstrukció, étlap összeállítása 

10

12 EMBER ES TÁRSADALOM (öltözködés, ruha vásárlás,) 
Szókincs : ruházat  ruházati vásárlás kifejezése, 
Nyelvtani fogalomkörök: Személyes névmások részes esete, igék részes- és tárgyesettel 
elöljárószók részes esettel 
Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, hallás utáni szövegértés, társalgás 

10

13 UTAZÁS, TURIZMUS (ismerkedés a célország (ok) földrajzi, társadalmi, 
művészeti életével (Bécs nevezetességei, közlekedése; életmódok összehasonlítása 
vonat, repülő, utazási iroda) 
Szókincs: utazás szabadság, nyaralás, szálloda, országok, nemzetek, nyelvek, 
nevezetességek, tájékozódás, segítségkérés, közlekedési eszközök, utazás, nyaralás 
kifejezései, szállodai kifejezések 
Nyelvtani fogalomkörök: Perfekt képzése, használata, jemand/niemand, elöljárószavak 
tárgy-, részes és tárgyesettel, a birtokos eset, időhatározók, dátum kifejezése, sorszámnevek, 
földrajzi nevek, melléknév gyenge ragozása, 

10
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Készségfejlesztés: levél elemei, levélírás, hallásértés,  olvasási szövegértés, 
dialógusok, telefonbeszélgetés, információ kérés telefonon 
14 A MUNKA VILÁGA (diák munka, munkavállalás) 
Szókincs: kapcsolatteremtés, munkavégzéssel kapcsolatos kifejezések, 
Nyelvtani fogalomkörök: hasonlítás, melléknév fokozás, KATI szórend, lassen, 
kérdőszóval bevezetett mellékmondatok 
Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, magánlevél írása, telefonbeszélgetés, 

10

16. ÉLETMÓD ( betegségek,orvosi ellátás,  ) 
Szókincs: betegség, gyógykezeléssel kapcsolatos kifejezések 
Nyelvtani fogalomkörök: Imperfekt (elbeszélő múlt), főnevesült melléknevek 
Készségfejlesztés: dialógusok, olvasás értés, hallásértés, 
EV VEGI ISMÉTLÉS 
Szókincs és nyelvtani anyag, valamint a négy alapkészség gyakorlása az éves anyag 
alapján; számonkérés, értékelés 

6

Összes óraszám: 148
 
Az óraszámok tartalmazzák a rendszerezésre és az ellenőrzésre szánt időkeretet is. 
 
 
10. évfolyam 
 
Évi óraszám: 148 óra  (37 hét)  
Heti óraszám: 4 
 
Feldolgozandó fejezetek, témakörök Feldolgozásra 

szánt óra 
ISMÉTLÉS 
Korábban tanult ismeretek gyakorlása, számonkérés 

8

1 KÖRNYEZETÜNK (lakás típusok, városi és vidéki élet, )  
Szókincs: lakással kapcsolatos kifejezések, tágabb és szűkebb 
környezet kifejezései 
Nyelvtani fogalomkörök: a szenvedő szerkezetek, Handlunspassív, Zustandspassív 
Készségfejlesztés: olvasásértés, hallásértés, lakáskeresés 

12

2 ÉLETMÓD (étkezés, élelmiszervásárlás, étkezési tanácsok, áruházak, Tante 
Emma-Laden, online-vásárlás )  
Szókincs: az étkezéssel, vásárlással kapcsolatos fogalmak, életmód jelzői  
Nyelvtani fogalomkörök: wenn-Sätze, az ob és dass használata 
Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, hallás utáni szövegértés, élethelyzetek, 
szituációk 

16

3 EMBER ES TÁRSADALOM (divat, öltözködés, generációs problémák, 
egyenruha,)  
Szókincs: öltözködés, ruházat, emberi kapcsolatokat jellemző kifejezések 
Nyelvtani fogalomkörök: als, wenn, seit, seitdem, bis, időhatározói mellékmondatok 
Készségfejlesztés: szövegértés, tömörítés, elbeszélés, vita, hallásértés 

16

4 CSALÁD, EMBER ES TÁRSADALOM (családi kapcsolatok, családi kapcsolatok 
változása családi szerepek, otthoni munka, munkamegosztás, napirend,) 
Szókincs: családdal, házimunkával, családi munkamegosztással kapcsolatos 
kifejezések 
Nyelvtani fogalomkörök: zu+főnévi igeneves szerkezet 
Készségfejlesztés: hallott szövegértés jegyzetelés, érvelés, dialógus, 

16



V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 100  

5 EMBER ES TÁRSADALOM (emberi kapcsolatok, szerelem, férfi-nő kapcsolat a 
másság elfogadása,) 
Szókincs: emberi kapcsolatok, jövőképpel kapcsolatos kifejezések, tervek, ambíciók 
Nyelvtani fogalomkörök: célhatározói mellékmondat: damit és um… zu 
Készségfejlesztés: kérdőív, olvasott szöveg értése, vita, véleménynyilvánítás 

16

6 A MUNKA VILÁGA (pályaválasztás, munka, szakmák, távmunka, 
munkakörülmények itthon és külföldön, karrier,)  
Szókincs: foglalkozásnevek, a munkával, foglalkozásokkal kapcsolatos kifejezések 
Nyelvtani fogalomkörök: vonatkozó névmás, vonatkozói mondat 
Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, állás keresés, pályázati levél 

16

7 KÖRNYEZETÜNK, ORSZAGISMERET (Svájc nevezetességei, szokások, 
hagyományok, jellegzetességek irodalom, film, zene)  
Szókincs: nevezetességek, hagyományok, tradíciók 
Nyelvtani fogalomkörök: je…desto/je…. umso, -er, főnévvé vált melléknevek, 
melléknévragozás (ism.) 
Készségfejlesztés: hallás utáni megértés, olvasásértés, ,magánlevél, útinapló 

14

8 SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, SZÓRAKOZÁS (sport, egészséges életmód, aktív 
és passzív sportolás, a versenysport, extrém sportok) 
Szókincs: sporttal kapcsolatos kifejezések 
Nyelvtani fogalomkörök: módbeli segédigék feltételes módú alakjai, feltételes mód jelen 
ideje 
Készségfejlesztés: hallásértés, jegyzetkészítés, beszédhelyzetek 

14

9 Év végi ismétlés 20
Összes óraszám: 148
 
Az óraszámok tartalmazzák a rendszerezésre és az ellenőrzésre szánt időkeretet is. 
 
 
11. évfolyam 
Évi óraszám: 111 
Heti óraszám: 3 
 

Feldolgozandó fejezetek, témakörök Feldolgozásra 
szánt óra 

ISMÉTLÉS 
Korábban tanult ismeretek gyakorlása, számonkérés 

7

1 SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS, (tv, buli, sms szerepe, kikapcsolódás, 
hétköznapok és hétvége) 
Szókincs: hobbi, sport, szórakozás, kikapcsolódás, életmód  
Nyelvtani fogalomkörök: időhatározói mellékmondatok, régmúlt 
Készségfejlesztés: véleménykifejtés, olvasásértés, hallásértés, 

15

2 UTAZÁS , TURIZMUS (nyaralás motivációi, szálláslehetőségek, előkészületek, 
szállásfoglalás, különlegességek) 
Szókincs: a világ csodái, nyaralás előnyei, hátrányai, utazásszervezés, 
szállásfoglalás 
Nyelvtani fogalomkörök: a feltételes mód múlt ideje, földrajzi nevek 
Készségfejlesztés: társalgás, információ beszerzése, magánlevél, félhivatalos levél, 
szállásfoglalás, hallásértés, jegyzetkészítés, nyomtatványkitöltés 

12

3 UTAZÁS (,közlekedési eszközök, jogosítvány szerzés, autóvezetés, autó vásárlás, 
tömegközlekedés, környezetvédelem, a közlekedési szabályok) 

13
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Szókincs: közlekedési eszközök, szabályok megnevezése, tömegközlekedés 
kifejezései 
Nyelvtani fogalomkörök: módbeli segédigével bővített múlt idejű feltételes 
mellékmondatok, a –los képző 
Készségfejlesztés: beszédhelyzetek, hallásértés, jellemzés, érvelés, 
4 TUDOMÁNY, TECHNIKA (számítógépek világa, automatizálás, online-élet, élet 
a technikával) 
Szókincs: számítógépek részeinek megnevezése, háztartási gépek, 
Nyelvtani fogalomkörök: módbeli segédigék, melléknevek, szóképzés  
Készségfejlesztés: körkérdés összegzése, véleménykifejtés, hallásértés, 

13

5 ORSZÁGISMERET (a tizenévesek világa, Németországról, multikultúrális 
kapcsolatok generációk) 
Szókincs: jellemzés, emberi kapcsolatok kifejezései,  
Nyelvtani fogalomkörök: módbeli segédigével bővített passzív mondat, 
selber/selbst, a lässt sich szerkezet, értelmező jelző 
Készségfejlesztés: üzenet, fax írása, hivatalos (udvarias) stílus 

14

6   ISKOLA (az osztrák és német iskolarendszer, nyelvtanulás, továbbtanulás) 
Szókincs: tantárgyak, egyetemi továbbtanulással, kapcsolatos kifejezések 
Nyelvtani fogalomkörök: a műveltetés kifejezése, elváló és nem elváló igekötők, ohne 
dass/ohne… zu, 
Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, társalgás, véleménycsere, leírás szóban és 
írásban 

1 3

7 ÉLETMÓD (egészséges életmód, stressz, orvosnál) 
Szókincs: az egészséggel, egészséges életmóddal kapcsolatos kifejezések 
Nyelvtani fogalomkörök: célhatározói mellékmondat anstatt dass / anstatt …..zu 
Készségfejlesztés: hallásértés, jegyzet készítés, dialógus, olvasásértés 

13

ÉV VÉGI ISMÉTLÉS gyakorlás, szótárhasználat, fordítás, önálló tanulói munka, 
számonkérés, értékelés 

11

Összes óraszám: 111
 
Az óraszámok tartalmazzák a rendszerezésre és az ellenőrzésre szánt időkeretet is. 
 
 
12. évfolyam 
Évi óraszám: 96 (32 hét) 
Heti óraszám: 3 
 
Feldolgozandó fejezetek, témakörök Feldolgozásr

a szánt óra 
ISMÉTLÉS Korábban tanult ismeretek ismétlése, számonkérés 8
2. ÉLETMÓD (egészséges táplálkozás, nemzetközi konyha ételei, más országok 
étkezési szokásai, vendéglátás, ) 
Szókincs: szokások, ételek megnevezése, egészséges táplálkozás 
Nyelvtani fogalomkörök: összetett mellékneves szerkezetek, während, haben... zu+ főnévi 
igenév, sein... zu+főnévi igenév 
Készségfejlesztés: érvelés, szituáció, szövegösszekötő elemek írásban 

13

3. KÖRNYEZETÜNK (évszakok, időjárás, országunk éghajlata)  
Szókincs: időjárás, évszakok kifejezései 

12
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Nyelvtani fogalomkörök: Partizip I, Partizip II 
Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, hallás utáni szövegértés, helyszín leírás 
1 KÖRNYEZETÜNK, KÖRNYEZETVÉDELEM( környezeti  problémák, 
környezetvédelem, alternatív életformák)  
Szókincs: környezetvédelem kifejezései,  
Nyelvtani fogalomkörök entweder…oder, sowohl….als auch,  
weder ….. noch, igei vonzatok 
Készségfejlesztés: információcsere, véleménynyilvánítás, magánlevél írása 

12

2   UTAZÁS, NYARALÁS (bel- és külföld, nemzetközi  utazás előkészítése) 
Szókincs: utazás, közlekedési eszközök, tervezés, előkészületek  
Nyelvtani fogalomkörök: melléknévi vonzatok 
Készségfejlesztés: társalgás, élménybeszámoló, interjú, jegyzetelés, hallás utáni 
szövegértés 

12

3 CSALÁD (a család szerepe, munkamegosztás) 
Szókincs: családi kapcsolatok, házimunka 
Nyelvtani fogalomkörök: Perfekt, Imperfekt,   Plusquamperfekt 
Készségfejlesztés: hallásértés, napirend, érvelés 
 

12

4 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 

12

5. Ismétlés 15
Összes óraszám: 96
 
Az óraszámok tartalmazzák a rendszerezésre és az ellenőrzésre szánt időkeretet is. 
 
 
11. évfolyam - emelt szint 
Évi óraszám: 74 (37 hét) 
Heti óraszám: 2 
 
Feldolgozandó fejezetek, témakörök Feldolgozásra 

szánt óra 
ISMÉTLÉS Korábban tanult ismeretek ismétlése, számonkérés 10

10. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 
Szókincs: Családi élet, családtagok, mindennapi tevékenységek, házimunka és 
szabadidős tevékenységek 
Nyelvtani fogalomkörök: névmások, Präsens. Perfekt 
Készségfejlesztés: képleírás, olvasás, írás (magánlevél, üzenet) hallásértés 

6

11. ÉLETMÓD (szabadidő, tévézés, mozi, színház) 
Szókincs: szabadidős tevékenység kifejezései 
Nyelvtani fogalomkörök: időhatározói mellékmondatok 
Készségfejlesztés: olvasott szöveg feldolgozás, véleménynyilvánítás szóban és írásban 

8

12. KÖRNYEZETÜNK  
Szókincs: otthon, vidéki-városi élet, éghajlat, növény- és állatvilág, 
környezetvédelem 
Nyelvtani fogalomkörök: Jövő idő, szenvedő szerkezet 
Készségfejlesztés: szituációk, beszédhelyzetek a témában, képleírás, hallott szöveg értése, 
levélírás 

8

EMBER ÉS TÁRSADALOM (szolgáltatások, bevásárlás, posta ) 
Nyelvtani fogalomkörök: Szenvedő szerkezetek, melléknévfokozás és ragozás 

6
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Készségfejlesztés: leírás, pályázat, kérdőív kitöltése, olvasás és hallásértés,levélírás 
13. Szabadidő, Sport( egészséges életmód, élsport, veszélyes sportok) 

Szókincs: sportolással, kapcsolatos kifejezések 
Nyelvtani fogalomkörök:  
Készségfejlesztés: véleménynyilvánítás, indoklás, definíciók, hallott szöveg értése, 
olvasásértés, összehasonlítás - vita 

6

14. TURIZMUS, UTAZÁS (az idegenforgalom jelentősége, utazás 
megszervezése, előkészítése) 

Szókincs: utazás, szállásfoglalás kifejezései 
Nyelvtani fogalomkörök: zu+ Infinitiv,um…zu+Inf,anstatt…zu+ Innf 
Készségfejlesztés: társalgás, vita, képleírás, hallott szöveg feldolgozása, olvasott szöveg 
tartalmának megértése, jegyzetkészítés, hivatalos levelek 

6

15. KÖRNYEZETVÉDELEM (a környzetvédelem lehetőségei, 
környezeti problémák) 

Szókincs: környezeti magatartás kifejezései 
Nyelvtani fogalomkörök: a feltételes mód, módbeli segédigék 
Készségfejlesztés: olvasott szöveg feldolgozása, összehasonlító esszé írása 

6

16. ÉLETMÓD, ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK ( étkezési szokások itthon 
és külföldön, ételkülönlegességek ) 

Szókincs: Nyelvtani fogalomkörök: időbeli viszonyok, modalitás, logikai 
viszonyok kifejezése 
Nyelvtani fogalomkörök: je desto../je  ..umso ,főnévvé vált melléknevek 
Készségfejlesztés: hallott szöveg értése, olvasott szöveg értése, íráskészség: beszámoló, 
megrendelés, beszédhelyzetek 

6

17. TUDOMÁNY és TECHNIKA 
Szókincs: tudományok, technikai eszközök a hétköznapokban, háztartási 
gépek, kommunikációs eszközök 
Nyelvtani fogalomkörök: igei vonzatok 
Készségfejlesztés: képleírás, olvasás, kérdőív kitöltése, olvasásértés, hallásértés, 
magánlevél 

6

18. Ismétlés, rendszerezés 6
Összes óraszám:  74

 
Az óraszámok tartalmazzák a rendszerezésre és az ellenőrzésre szánt időkeretet is. 
 

12. évfolyam – emelt szint 
Éves óraszám: 64 (32 hét) 
Heti óraszám: 2 
 
Feldolgozandó fejezetek, témakörök Feldolgozásra 

szánt óra 
ISMÉTLÉS 
Korábban tanult ismeretek gyakorlása, számonkérés 

14

13. CSALÁD 
Szókincs: családi élet, hétköznapok és ünnepi alkalmak, házimunka, 
napirend, jellemzés 
Nyelvtani fogalomkörök: tagadás, entweder oder 
Készségfejlesztés: állítások azonosítása hallott szövegben, e-mail és baráti levél 
írása, szituáció, önálló témakifejtés, hallásértés 

5

14. SZABADIDŐ és KULTÚRA  
(olvasás, színház, film) 
Szókincs: olvasás, film, szórakozás 

5
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Nyelvtani fogalomkörök: Raumverhältnisse, elöljárók, főnévi vonzatok 
Készségfejlesztés: átfogó értés, élménybeszámoló írása, vita , olvasásértés, hallás 
értés 

15. ,KÖRNYEZETÜNK, OTTHONUNK  
(természet és az ember, tárgyi környezetünk) 
Szókincs: lakás, települések, lakókörnyezet, vidék és város 
összehasonlítása 
Nyelvtani fogalomkörök: melléknévi vonzatok, számnevek, időhatározók 
Készségfejlesztés: információ azonosítása hallott szövegből, olvasott szöveg 
kiegészítése, hirdetés ,magánlevél, félhivatalos levél 

5

16. EMBER ÉS TÁRSADALOM, VÁSÁRLÁS, SZOLGÁLTATÁSOK 
Szókincs: étterem, hirdetés, vásárlás, üzletek 
Nyelvtani fogalomkörök: szenvedő szerkezet módbeli segédigékkel, 
szórend, igeidők, szenvedő szerkezet 
Készségfejlesztés: összehasonlító esszé írása, szituáció: kérés, felajánlás, 
témakifejtés, vita, olvasásértés 

5

17. 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 

5

18. ISKOLA 
Szókincs: tantárgyak, nyelvtanulás, vizsga, tanfolyami jelentkezés, iskolán 
kívüli tevékenységek, szabályok 
Nyelvtani fogalomkörök: felszólítás, modalitás, szóképzés 
Készségfejlesztés: meghívó írása, véleménynyilvánítás, vita, tanácsadó 
magánlevél írása 

5

19. A MUNKA VILÁGA  
(pályaválasztás, jövőkép, munkavállalás külföldön ) 
Szókincs: foglalkozások, képesítések, jellemvonások, életpálya szakaszai, 
álláshirdetés, -pályázat, nyári diákmunka 
Nyelvtani fogalomkörök: mellérendelések, alárendelések, okhatározói 
mellékmondatok 
Készségfejlesztés: információkeresés hallott szövegből, hivatalos levél írása, 
önéletrajz, pályázatírás 

5

20. EGÉSZSÉG  
(egészséges életmód, szenvedély betegségek) 
Szókincs: egészséges életmód, káros szenvedélyek, étkezés, mozgás, 
betegségek és gyógyítás 
Nyelvtani fogalomkörök: vonatkozói mellékmondatok, 
Készségfejlesztés: magán- és hivatalos levél írása, vita, önálló témakifejtés 

5

21. SPORT  
(extrémsportok, egészséges életmód, versenysport)  
Szókincs: sportágak, versenyek, képességek 
Nyelvtani fogalomkörök: modalitás, szórend, mondatalkotás 
Készségfejlesztés: javaslattétel, rövid üzenet írása, összehasonlító esszé, 
olvasásértés, hallásértés 

5
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22. EMBER ÉS TÁRSADALOM 
(divat, öltözködés) 
Szókincs: öltözködés, kulturális különbségek, kedvtelések, emberi 
kapcsolatok, jellemzés, életmód 
Nyelvtani fogalomkörök: kérdésszerkesztés, mondatalkotás 
Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, szövegellenőrzés hallás után, 
témakifejtés 

5

23. UTAZÁS  
(kül- és belföldi utazások) 
Szókincs: közlekedési eszközök, utazási előkészületek, nyaralás, 
szállásfoglalás 
Nyelvtani fogalomkörök: felszólító mód, módbeli segédigék udvarias 
megszólításokban 
Készségfejlesztés: ismertető, élménybeszámoló, érvelés írása, szituáció 

5

24. TUDOMÁNY és TECHNIKA  
(számítógép, internet, mms,sms) 
Szókincs: ma is használt találmányok, modern eszközök, mindennapi 
technika 
Nyelvtani fogalomkörök :alárendelt  összetett mondatok, szóképzés 
Készségfejlesztés: magazincikk írása, összehasonlító témakifejtés, hallásértés 

5

Összes óraszám: 74
 
Az óraszámok tartalmazzák a rendszerezésre és az ellenőrzésre szánt időkeretet is. 
 
A 11. és 12. évfolyamokon normál szinten tanulók számára heti plusz egy óra (37. ill. 32) 
keretben a középszintű érettségire történő felkészítést végzünk az azt igénylő diákoknak. Ezen 
órák tananyagbeosztása követi a normál órákon elsajátított tananyagot. A középszintű felkészítő 
órákon az érettségi vizsga specifikus feladattípusainak gyakorlása folyik az alapóraszámban 
tárgyalt témakörök feldolgozásával szinkronban. 
 
 

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. 

 
VIZSGASZINTEK 

TÉMAKÖR 
Középszint Emelt szint 

1. Személyes 
vonatkozások, 
család 

A vizsgázó személye, életrajza, életének 
fontos állomásai (fordulópontjai) 

  

  Családi élet, családi kapcsolatok A család szerepe az egyén és a 
társadalom életében 

  A családi élet mindennapjai, otthoni 
teendők 

Családi munkamegosztás, szerepek a 
családban, generációk együttélése 

  Személyes tervek    
2. Ember és 
társadalom 

A másik ember külső és belső jellemzése   
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  Baráti kör Az emberi kapcsolatok minősége, 
fontossága (barátság, szerelem, 
házasság) 

  A tizenévesek világa: kapcsolat a 
kortársakkal, felnőttekkel 
Női és férfi szerepek 
Ünnepek, családi ünnepek 

Lázadás vagy alkalmazkodás; a 
tizenévesek útkeresése 
Előítéletek, társadalmi problémák és 
azok kezelése 
Az ünnepek fontossága az egyén és a 
társadalom életében 

  Öltözködés, divat Az öltözködés mint a társadalmi 
hovatartozás kifejezése 

  Vásárlás, szolgáltatások (posta) 
Hasonlóságok és különbségek az emberek 
között  

A fogyasztói társadalom, reklámok 
Társadalmi viselkedésformák  

3. Környezetünk 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 

A lakóhely és környéke fejlődésének 
problémái 

  Környezetvédelem a szűkebb 
környezetünkben: Mit tehetünk 
környezetünkért vagy a természet 
megóvásáért? 
Időjárás  

A természet és az ember harmóniája 
A környezetvédelem lehetőségei és 
problémái 

4. Az iskola Saját iskolájának bemutatása  
(sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, 
tanulmányi munka 

Iskolatípusok és iskolarendszer 
Magyarországon és más országokban 

  A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 
fontossága 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, 
iskolai hagyományok  

Hasonló események és hagyományok 
külföldi iskolákban 

5. A munka 
világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás   

  Pályaválasztás, továbbtanulás vagy 
munkába állás  

A munkavállalás körülményei, 
lehetőségei itthon és más országokban, 
divatszakmák  

6. Életmód Napirend, időbeosztás 
Az egészséges életmód (a helyes és a 
helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe 
az egészség megőrzésében, testápolás) 

  

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

Az étkezési szokások hazánkban és 
más országokban 
Ételspecialitások hazánkban és más 
országokban 
A kulturált étkezés feltételei, 
fontossága 
A szenvedélybetegségek 
A gyógyítás egyéb módjai 

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  

A szabadidő jelentősége az ember 
életében 
A művészet szerepe a 
mindennapokban 
Szabadidősport, élsport, veszélyes 
sportok 
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A könyvek, a média és az internet 
szerepe, hatásai 

8. Utazás, 
turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 
tömegközlekedés 
Nyaralás itthon, illetve külföldön 

A motorizáció hatása a környezetre és 
a társadalomra 

  Utazási előkészületek, egy utazás 
megtervezése, megszervezése 
Az egyéni és a társasutazás előnyei és 
hátrányai  

Az idegenforgalom jelentősége 

9. Tudomány és 
technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés   

  A technikai eszközök szerepe a mindennapi 
életben  

  

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

 

9–12. évfolyam 

 

Célok és feladatok 

 
A szakközépiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre 

épülnek. 
A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van számos pozitív személyiségvonás 

kifejlesztésében, tudatosításában. A történelmi eseményekben résztvevők tetteinek ismerete, 
viselkedésük, döntéseik és cselekedeteik motívumainak megértése olyan kulcskompetenciák kialakulását 
teszik lehetővé, amelyek által az egyén mint társas lény és állampolgár megtalálhatja helyét a 
társadalomban. A múltból a jelenbe vezető utak feltárása pedig segít a jelenkor politikai, gazdasági, 
társadalmi jelenségeinek megértésében. A történelem és a hozzá kapcsolódó műveltségterületek 
moduljainak feladata, hogy e célok eléréséhez a szükséges tartalmat közvetítsék.  

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. A tanulók 
tudása ne szűköljön le pusztán a tények ismeretére, hanem mindez problémaérzékenységgel, a tudás 
bővítésének igényével, az önálló tanulási, tájékozódási módszerek ismeretével is együtt járjon. 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 érvényre jutó értékrendek vizsgálatára, az erkölcsi kategóriák változásának, 
érvényesülésének vagy kiüresedésének bemutatására.  

A múlt sorskérdéseiben mai életünk problémái is megjelenhetnek. Elemzésük, megértésük 
megerősítheti az egyént a társadalomért, a kisebb közösségekért, az önmagáért vállalt felelős 
magatartásban. Mindennek feltétele olyan kritikai szemléletmód fejlesztése, amelynek segítségével a 
jelenben és a múltban is képes a lehetséges az alternatívák meglátására és értékelésére. 

Fejlesztési követelmények 

A szakközépiskolai történelemtanítás a forráskezelés készségeinek fejlesztésében jelentősen túllép 
az általános iskolai szinten. A szakközépiskolai tanulmányok végére a tanulóknak ismerniük kell a 
különböző fajtájú elsődleges és másodlagos források kezelésének, elemzésének alapszabályait, a 
tudományos anyaggyűjtés elemeit. Alapkövetelmény a tájékozódás készsége könyvtárakban, 
kézikönyvekben, lexikonokban, atlaszokban, ismeretterjesztő folyóiratokban. Járatosnak kell lenniük az 
internetes keresőprogramok és a történelem továbbá társtudományai anyagát hordozó CD-ROM-ok 
kezelésében. 

A történelmi-társadalmi jelenségek ok-okozati viszonyai mindig összetettek. Miközben az oksági 
viszonyok felismertetésével igényt ébresztünk a történelmi jelenségek elrendezésére, a diákoknak tudniuk 
kell, hogy a történelemben nagyon ritkák az egyértelmű összefüggések. Okok és következmények 
bonyolult hálójában kell bemutatniuk és értelmezniük az egyének és csoportok indítékait, választási 
lehetőségeit és kényszereit is. Mindennek feltétele az adott történelmi-társadalmi helyzet lényeges és 
lényegtelen jelenségeinek elhatárolása. Kívánatos, hogy az egyén felelősséggel viszonyuljon a köz 
ügyeihez. Ezt a beállítódást erősítheti a történelemtanítás azzal, ha a reális képet alakít ki a fiatalokban az 
egyének és csoportok szerepéről az események alakulásában. 
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Az ismeretszerzési és -feldolgozási képességek formálása elválaszthatatlan a kifejezőképességek 
fejlesztésétől. A történelmi tanulmányaik során a diákoknak el kell jutniuk az események elbeszélésétől, 
az elsődleges és másodlagos források pontos tartalmi ismertetésétől, gondolatmenetük adatokkal és 
nevekkel együtt történő felidézésétől a beszámolók és kiselőadások élvezhető, követhető megtartásáig, a 
problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés, érvelés szóbeli formáinak gyakorlati 
alkalmazásáig. Megfelelően alkalmazva a történelem és a társtudományok legfontosabb fogalmait és 
szakkifejezéseit. 

Szóbeli vagy írásbeli feladatok elvégzésekor törekedjenek a téma, probléma tömör, egyértelmű 
megfogalmazására, megoldására. A diákok ismerjék a vázlat- és a feleletterv-készítés, a kivonatolás és 
jegyzetelés (élőszóban vagy hangfelvételről elhangzó előadásról, magyarázatról, fejtegetésről), a 
táblázatkészítés technikáit, illetve a szövegszerkesztő programok alkalmazását. 

A képi kifejezés módszerei közül a középiskolában lehetőséget kell adnunk diagramok, grafikonok 
elkészítésére, elemzésére, képi ismerethordozók gyűjtésére, válogatására, esetleg készítésére (fénykép, 
videofelvétel). 

Fontos feladat az időben való tájékozódás képességének és készségének fejlesztése. Bármelyik 
történelmi esemény megismeréséről is van szó, a megértés alapvető feltétele, hogy tanulók lássák 
egységben a topográfiai és a kronológiai adatokat. A diákoknak tudniuk kell az események sorrendjét, fel 
kell ismerniük az egyidőben zajló eseményeket. Tudniuk kell a legfontosabb évszámokat. Nem okozhat 
nehézséget számukra az egyszerű kronológiai táblázatok elkészítése, kronológiai munkák használata. 

Fontos a történelmi térben való tájékozódás képességeinek továbbfejlesztése is. A történelmi 
térképek olvasása, a terület és távolság kiszámítása és becslése, egyszerűbb térképvázlat önálló 
megrajzolása készség szintű tudássá kell, hogy váljon. A diákoknak fel kell ismerniük a történelmi tér 
változásait. A legfontosabb történelmi helyeket el kell helyezniük vaktérképen is. Képessé kell válniuk a 
történelmi és földrajzi térképek összekapcsolására, a történelem eseményeinek és a természeti feltételek 
viszonyának érzékeltetésére. Mindezek gyakorlása során alkalmat kell teremteni az ökológiai 
szemléletmód kialakítására is a történelmi jelenségek értelmezésében.  

 

9. évfolyam 

74 óra 
Belépő tevékenységformák 

 
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek 

Lényegkiemelés megadott szempontok szerint. Azonos eseményről, jelenségről készült különböző 
forrásrészletek összehasonlítása. Tudományos ismeretterjesztő szöveg lényegének kiemelése, 
tartalmi összehasonlítása egyéb ismeretforrásokkal. 
Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratok repertóriumaiban és az Internet 
valamely magyar nyelvű keresőprogramjában.  
Tematikus bibliográfiák készítése az iskolai és közkönyvtárak felhasználásával. Eltérő álláspontok 
felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások szövegében; az eltérések 
okainak vizsgálata. A változás történeti jellegének értelmezése meghatározott ős-, ó- és kora 
középkori jelenségekben, folyamatokban. 
Kiemelkedő történelmi személyiségeik döntéseinek értékelése. Másodlagos forrásokban fellelhető 
leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése tanári rávezetéssel. 

Kifejezőképességek 
Vitaindítók tartása adott témáról tanári útmutatás alapján. Szóbeli ismertető (felelet, kiselőadás) 
tartása előzetes vázlatkészítéssel. Egy előre megadott álláspontok képviselete egyes történelmi 
kérdések megvitatása során. Jegyzetkészítés kb. 5-6 percnyi normál beszédtempójú 
előadásrészletről. Kivonat készítése rövidebb (4-5 oldal) tudományos-ismeretterjesztő 
szövegrészletről, feleletterv készítése megadott témáról. Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági- 
és társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Ellentétes nézetek összehasonlítása és megvitatása az 
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őstörténet, az ókor és a középkor kutatásával kapcsolatban. Híres ókori és középkori tárgyi 
emlékek felismerése, azok bemutatása élőszóban. 

Tájékozódás az időben 
A keresztény időszámítás összehasonlítása az egyiptomi, a görög, a római és az iszlám 
időszámítással. A magyar őstörténet, a vándorlás és a honfoglalás eseményeinek hozzárendelése az 
egyetemes vagy az európai történelem nagy korszakaihoz. 
Időrendi táblázat készítése 

Tájékozódás a térben 
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása történelmi és földrajzi térképlapok 
egymás mellé illesztésével, a szaktanár útmutatása alapján. Történelmi helyek megkeresése mai 
helyzetet tükröző térképeken. Sematikus rajz készítése egy-egy történeti táj egységeiről. 
 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

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. 
Vallás és kultúra az ókori Keleten.  

Óraszám 
összesen: 

14 óra 

Az ókori Görögország  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. 

Óraszám 
összesen: 

14 óra 

Az ókori Róma  Róma városállamból birodalommá válik. 
A köztársaság virágkora és válsága. 
Az egyeduralom kialakulása. 
A császárkor. 
Társadalom, államszervezet, hadsereg. 
A római hitvilág, művészet, tudomány és a jog. 
A mindennapi élet. 
A kereszténység kialakulása és elterjedése. 
A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 

Óraszám 
összesen: 

17 óra 

A korai feudalizmus története 
Európában  

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

Óraszám 
összesen: 

10 óra 

A magyar nép története az 
államalapításig  

A magyar nép őstörténete és vándorlása. 
A honfoglalástól az államalapításig. 
Géza fejedelem és István király életműve.  

Óraszám 
összesen: 

12 óra 

Mindennapi élet, 
életmódtörténet  

A tanév során az alábbi témák közül legalább 
egyet kötelező feldolgozni. 
Az ember és a természet kapcsolata a 
mítoszokban.  
Eltérő elméletek, mítoszok a magyarság 
őstörténetéről. 

Óraszám 
összesen:  

6 óra 
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A továbbhaladás feltételei 

A tanulók legyenek képesek egyszerűbb tárgymásolatokat, íratlan forrásokról készült fényképeket, 
vázlatrajzokat (pl. régészeti lelőhelyről) forrásként értelmezni; rövid (kb. 10–15 sornyi) ókori 
forrásrészleteket feldolgozni. Tudjanak anyagot gyűjteni az iskolai könyvtárban és kisebb 
közkönyvtárakban tanári és könyvtárosi segítséggel megadott egyszerű témákhoz. Legyenek képesek 
egyszerű elbeszélő források kritikai elemzésére tanári irányítással, valós tartalmuk és belső 
ellentmondásaik felismerésére. Legyenek képesek felépített tanórai feleletekre, összefoglaló beszámolók 
előadására. Legyenek képesek alkalmazni a történetiségben a keresztény időszámítást. Tudjanak 
történelmi eseményeket, folyamatokat leolvasni a középiskolában használatos történelmi atlasz megfelelő 
lapjáról. Képesek legyenek történelmi jelenségek számszerűségének felbecsülésére vagy megmérésére 
történelmi térképen. 

 

10. évfolyam 

74 óra 
 

Belépő tevékenységformák 
 
Ismeretszerzési és feldolgozási képessége 

Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása ellentétes felfogású 
forrásrészletek összehasonlítása.  
A középkor és a kora újkor jelentős személyiségei életútjának bemutatása. 
Az élethelyzetek értékelése történeti válaszutaknál és nehéz döntéseknél. 
Annak felismerése, hogy a kortárs milyen információk birtokában dönthetett, milyen folyamatok 
maradhattak, s maradtak is rejtve előtte (gazdasági folyamatok, éghajlati változások stb.). 
A változás felismerése a történelemben, elemzése konkrét történelmi példákon  

Kifejezőképességek 
Az induktív és deduktív érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. 
A korszakra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata. 
Írásművek készítése történeti témákról segédeszközök nélkül vagy azok felhasználásával, a 
középkor és a kora újkor témáiból, meghatározott terjedelemben (15–20 sor stb.). 
Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi részletek alapján. 
A jegyzetek felhasználásával egy-kétoldalas kiselőadások készítése. 
Tanári útmutatással szakirodalom (könyvek, folyóiratok) felhasználásával kisebb (3–6 oldalas) 
tanulmány készítése. 
Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, tárgyak stb.) 
ötvözésével. 

Tájékozódás az időben 
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. 
A térben és időben játszódó események közötti kapcsolat felismerése, időrendi táblázatok és 
térképek összehasonlítása. 

Tájékozódás a térben 
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek, okainak megállapítása történelmi és földrajzi 
térképek alapján, szaktanári segítséggel (pl. ásványkincsek – bányavárosok). 
Az évfolyam topográfiai adatainak, folyamatainak, jelenségeinek megmutatása a mai viszonyokat 
tükröző térképeken. 
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Témakörök Tartalmak Óraszám 

Az érett középkor 
  

Az előző év ismereteinek rendszerezése 
A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában. 
A lovagkor. 
A szabad költözésű jobbágyság és a vándormozgalmak 
A középkori városok.  
A középkor művelődése. 
Mindennapok a középkorban.  

Óraszám 
összesen: 
17 óra 

Az Árpád-házi királyok 
kora  

Szent- István országa 
Az új rend megszilárdítása – Szent László és Könyves 
Kálmán. 
Az Aranybulla és a tatárjárás.  
Gazdasági és társadalmi változások a XIII. században. 
Az Árpád-kori kultúra.  

Óraszám 
összesen: 
10 óra 

A késő középkor  Nyugat-Európa válsága (éhínség, járványok, háborúk). 
Itália, a humanizmus és a reneszánsz. 
Az angol és a francia rendi monarchia felemelkedése. 
A német császárság és a pápaság hanyatlása. 
A közép- és kelet-európai régió. 
Az Oszmán Birodalom terjeszkedése.  

Óraszám 
összesen: 
6 óra 

Magyarország a XIV–XV. 
században  

Károly Róbert és Nagy Lajos  
Társadalmi változások.  
Luxemburgi Zsigmond kora. 
Védekezés az oszmán-török terjeszkedés ellen. Hunyadi 
János. 
Hunyadi Mátyás uralkodása.  
Kultúra és művelődés.  

Óraszám 
összesen: 
9 óra 

Kora újkor (1490–1721)  A nagy földrajzi felfedezések és következményei. 
Az atlanti hatalmak felemelkedése. A modern
világgazdasági rendszer kialakulásának kezdetei. 
Reformáció és katolikus megújulás. 
Az abszolutizmus. A modern állam kialakulása. 
A hatalmi viszonyok átrendeződése Európában.  
Az angol forradalom. A parlamentáris monarchia
kialakulása. 
A tudományos világkép átalakulása.  

 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 
12 óra 

Magyarország története a 
kora újkorban 
(1490–1711)  

A Jagelló-kor. 
A török hódoltság. 
A Habsburgok és a magyar rendek. 
Az Erdélyi Fejedelemség.  
Függetlenségi harcok és ország egyesítő 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.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 
12 
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Mindennapi élet, 
életmódtörténet 

A tanév során az alábbi témák közül legalább egyet 
kötelező feldolgozni 
.Érdekérvényesítés és érdekvédelem a középkorban
(kommunák, céhek, egyetemek). 
Éghajlat és történelem (pl. az ún. kis jégkorszak hatása) 
.Bűn és bűnüldözés a középkorban. 
Az év anyagának rendszerezése 

Óraszám 
összesen: 
8 óra 
 
 
 

A továbbhaladás feltételei 

A tanulók ismerjék fel a tananyagban szereplő fontosabb középkori és kora újkori tárgyi emlékeket, 
legyenek képesek azokat értelmezni élőszóban vagy írásban.  

Képesek legyenek a források és a tankönyvi szöveg egybevetésére, az eltérések okainak feltárására. 
Tudjanak néhány címből álló bibliográfiákat készíteni az iskolai és a közkönyvtárak felhasználásával 
kiselőadások, vitaindítók számára, tanári útmutatás alapján. 

 Képesek legyenek történelmi folyamatokat, korszakokat felismerni, megkülönböztetni.  
Tudjanak felépített, szabadon előadott feleletet vagy előadást tartani történelmi témákról (lecke, 

fejezetrész, leckéken átívelő folyamatok, összehasonlítások stb.).  
Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb már tanult ismerethordozókat értelmezni élőszóban rövid 

felkészülés után. Legyenek képesek a világ-, az európai és a magyar történelem nagy korszakainak és 
fontosabb eseményeinek szinkronban látására. Használják a tankönyvek, munkafüzetek kronológiáit.  

Képesek legyenek történelmi események, folyamatok részleteinek leolvasására a középiskolában 
használatos történelmi atlasz és a falitérkép megfelelő lapjáról.  

Tudják a tematikus történelmi térképek adatait összehasonlítani tanári segítséggel, s ebből 
következtetéseket levonni. 

 

 

11. évfolyam 

74 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. 
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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. 
Vaktérképek készítése tanári útmutatás alapján, s ezen az év folyamán tanultak névanyagának, s a 
térképen ábrázolható folyamatoknak, jelenségeknek a bemutatása. 
 
 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A felvilágosodás és a polgári átalakulás 
kora (1721–1849)  

A felvilágosodás. 
A felvilágosult abszolutizmus Ausztriában 
és Poroszországban. Az orosz nagyhatalom. 
Az USA létrejötte. 
A polgári forradalom Franciaországban. 
A napóleoni háborúk Európája. 
Az ipari forradalom és társadalmi hatásai. 
Forradalmi hullámok 1848–49-ben.  
XIX. század eszméi. 
Az ipari forradalom hatásai az 
életkörülményekre és a környezetre.  
 

 
Óraszám 
összesen: 

17óra 
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Magyarország újjászerveződése a 
Habsburg Birodalom keretei között 
(1711–1790)  

A magyar királyság a Habsburg 
Birodalomban. 
Demográfiai változások, az etnikai arányok 
átalakulása. 
A társadalom képe. 
A felvilágosult abszolutizmus és a rendek 
összeütközése. 

Óraszám 
összesen: 
7 óra 

A polgárosodás kezdetei 
Magyarországon 
(1790–1847)  

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.  

 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 

10 óra 

Forradalom és szabadságharc 
Magyarországon (1848–1849)  

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 bukása.  
 

 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 

9 óra 

A nemzetállamok és az imperializmus 
kora (1849–1914)  

Gazdasági és társadalmi változások a fejlett 
országokban, a második ipari forradalom 
Az egységes Olaszország és Németország 
kialakulása.  
Polgárháború az Amerikai Egyesült 
Államokban. 
Gyarmatosítás: a brit gyarmatbirodalom. 
Kína és Japán. 
A munkásság politikai erővé szerveződése. 
Hatalmi viszonyok, katonai-politikai 
szövetségek a századfordulón. 
 

 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 
16 óra 

A polgárosodás kibontakozása 
Magyarországon (1849–1914)  

A megtorlás, a Bach-rendszer kiépítése.  
A kiegyezés. 
Gazdasági és társadalmi fejlődés a 
dualizmus korában. 
Népességnövekedés. A nemzetiségi kérdés.  
A zsidóság emancipációja. Asszimiláció és 
kivándorlás. 
A városiasodás. A tudományos és művészeti 
élet fejlődése. 
Politikai viszonyok. A kiegyezés 
rendszerének belső ellentmondásai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 
14 óra 

Mindennapi élet, életmódtörténet  Egy, a szakirányú képzés jellegének 
megfelelő történelmi téma feldolgozása. 

Óraszám 
összesen: 
2 óra 
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A továbbhaladás feltételei 

Legyenek képesek a források, és a tankönyvi szöveg egybevetésére. Tudjanak bibliográfiákat 
készíteni az iskolai és közkönyvtárak, felhasználásával kiselőadások, vitaindítók céljára. Tudjanak 
felépített, szabadon előadott feleletet adni a tanult témákról. Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb ismert 
és új ismerethordozókat értelmezni élőszóban, rövid felkészülés után. Tudjanak méréseket és becsléseket 
készíteni a térképen önállóan vagy szaktanári segítséggel (lakosságszám, népsűrűség, gazdasági 
fejlettség). Tudják a térképen ábrázolt jelenségeket beépíteni szóbeli és írásbeli feladatok megoldásába. 
 
 

12. évfolyam 

96 óra 

Belépő tevékenységformák 
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek 

Írott források értelmezése, feldolgozása. Különböző típusú források összevetése. A filmek, 
filmhíradók értékelése, elemzése. A média forrásértékének és manipulációs jellegének felismerése, 
elemzése. Nemzetközi szerződések, békekötések, szövetségi megállapodások, nemzetközi 
szervezetek alapokmányainak elemzése. Tájékozódás a szakirodalomban. A források, a tankönyvi 
szöveg és a szakirodalom összevetése, az eltérések feltárása. Pályamunkák, tanulmányok 
bibliográfiájának összeállítása, anyaggyűjtés, az írásmű elkészítése. 
Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források alapján. A különböző fejlődési 
régiók megkülönböztetése, összehasonlítása. 

Kifejezőképességek 
Valamilyen történelmi kérdés átfogó, esszéjellegű szabatos kifejtése. A történelmi fogalmak 
szakszerű magyarázata és használata. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán tudásra épülő, saját 
vélemény megfogalmazása, kifejtése és megvédése esetleges vita esetén. Hosszabb adatsorok, 
grafikonok, ábrák alapján történelmi változások felismerése és bemutatása.  A huszadik század 
meghatározó jelentőségű történelmi személyiségeinek szerepének értékelése. A források 
értékelésével saját szóbeli vélemény kialakítása az adott eseményről, intézményről, szervezetről. 
Egyes témák nyomon követése a sajtóban és a tömegkommunikáció egyéb területein (pl. az EU 
csatlakozás folyamatának figyelemmel kísérése).Szemléletes diagramok és grafikonok készítése 
gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról. 
 
 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Az első világháborútól a nagy 
gazdasági válságig (1914–
1929)  

Az első világháború kirobbanása, jellege,
története. 
 A Párizs környéki békék.  
Az orosz forradalmak.  
Az olasz fasizmus.  
A parlamentáris rendszerek.  
A gazdaság és a társadalom új jelenségei, a fejlett
világban. 

 
 
 
Óraszám 
összesen: 
13 óra 
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Az első világháború és 
következményei 
Magyarországon. 
A Trianon utáni ország élete 
(1914–1931)  

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 kialakulása és konszolidációja. 
 A művelődési viszonyok.  

 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 
14 

A nagy gazdasági válságtól a 
második világháború végéig 
(1929–1945)  

Az 1929 –33-as világgazdasági válság.  
Válságkezelés az USÁ-ban.  
A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és
működési mechanizmusa. 
 A sztálini diktatúra a 30-as években.  
A második világháború története.  
A szövetségesek győzelme, a háború jellege. 

 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 
17 

Magyarország a gazdasági 
válságtól a második 
világháborús összeomlásig 
(1931–1945)  

Gazdasági válság és jobbratolódás a
belpolitikában.  
Magyarország háborús részvétele. 
 A német megszállás, a holocaust  
Magyarországon, a nyilas hatalomátvétel.  
Magyarország szovjet felszabadítása és
megszállása. 
 

 
 
 
Óraszám 
összesen: 
12 óra 

A jelenkor 
(1945–napjainkig)  

Hidegháborús szembenállás a II. világháború után. 
A fejlett piacgazdaság, a demokratikus
berendezkedés országai.  
Az európai integráció története.  
A „harmadik világ”.  
A szocialista rendszerek kialakulása, fejlődése és
kudarca.  
A közel-keleti konfliktusok. 
Az emberiség az ezredfordulón: a globális világ és 
problémái. 
 

 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 
14 

Magyarország a második 
világháború után 
(1945–napjainkig)  

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 rendszerváltozás. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 
16 

Állampolgári ismeretek A társadalmi szabályok. 
Emberi jogok. A gyermekek jogai. Diákjogok. 
Államformák, politikai rendszerek. Magyarország
Alkotmánya. 
A demokrácia alapelvei és működése. 
Bírói hatalom és igazságszolgáltatás. 
Politikai és szociális jogok. 
Önkormányzatok, civil szervezetek. 

 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 
8 óra 
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Mindennapi élet, 
életmódtörténet  

Egy, a szakirányú képzés jellegének megfelelő
történelmi téma feldolgozása 
 

Óraszám 
összesen: 
2 óra 

 
A témakörök feldolgozásaira tervezett óraszámok tartalmazzák az összefoglalásra és ellenőrzésre szánt 
órákat is. 

 
 

Történelem középszint 
 
 

1. Források használata 
 

Témák Tartalom 
1.1. Történelmi 
forrásokból 
(tárgyi, írásos stb.) 
információk gyűjtése, 
következtetések 
megfogalmazása 

 

Tudjon válaszolni a forrás tartalmára vonatkozó egyszerű kérdésekre. 
Tudja értelmezni a magyar és az egyetemes történelem fontosabb 
szöveges forrásait, és megadott szempontok szerint tudjon a forrás 
alapján egyszerű következtetéseket megfogalmazni. 
Legyen képes dokumentumokból, megadott szempontok alapján korabeli 
társadalmi és politikai viszonyokra vonatkozó állításokat megfogalmazni. 
Megadott szempontok alapján tudjon információkat gyűjteni a forrásból, és
tudja az információkat saját korábbi ismereteivel összevetni, az eltéréseket 
megfogalmazni és indokolni. 

1.2. Különböző típusú 
forrásokból származó 
információk összevetése 

 

Tudjon különbséget tenni a múltban lezajlott események egymástól eltérő 
tartalmú leírásai között. Legyen képes megállapítani két azonos 
tárgyú történelmi forrás közti tartalmi és formai különbségeket, és tudjon 
egyszerű feltételezéseket megfogalmazni a két forrás közti 
különbség(ek) okáról. Legyen képes másodlagos és elsődleges 
források tartalmi összehasonlítására, a megegyezések és eltérések 
megállapítására. 

1.3. Képi források (pl. 
fényképek, karikatúrák, 
plakátok) 
megadott szempont 
szerinti 
értelmezése 

 

Legyen Képes képi források leírására, a nagy történelmi korszakok, 
korstílusok 
szerinti csoportosítására. Tudjon megadott vagy saját maga által 
kiválasztott képzőművészeti alkotásokat felhasználni egy-egy történelmi 
korszak sajátosságainak bemutatásához. 

 

1.4. A történelmi 
térképek 
felhasználása 
ismeretszerzéshez 

 

Ismerje a térképes ábrázolás fontosabb sajátosságait (pl. színek, 
perspektíva,szimbólumok). 
Tudjon egy történelmi eseménysort, folyamatot történelmi térkép vagy 
térképvázlat segítségével kérdések alapján vagy önállóan bemutatni. 

 
1.5. Információk gyűjtése 
és következtetések 
levonása egyszerű 
statisztikai táblázatokból, 
diagramokból, 
grafikonokból, 
kronológiákból 

Tudjon statisztikai táblázatok, diagramok, grafikonok, kronológiák, 
sematikus ábrák tartalmára vonatkozó állításokat megfogalmazni, 
következtetéseket levonni, egyszerű,rövid kifejtést igénylő kérdésekre 
válaszolni. 
 

1.6. A tények és 
feltételezések 
megkülönböztetése 

Legyen képes tényekre és feltételezésekre példát hozni - megadott 
szempontok alapján – egyszerűbb forrásokból és ismeretterjesztő 
szövegekből. 
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2. A szaknyelv alkalmazása 
 

Témák Tartalom 
2.1. Történelmi fogalmak
azonosítása, helyes 
használata 

 

Legyen képes a fontosabb történelmi fogalmakat meghatározás alapján 
felismerni. Legyen képes az egy témához vagy korhoz kapcsolható 
fogalmakat 

kiválasztani, rendszerezni.  
 

3. Tájékozódás térben, időben 
 

3.1. Történelmi 
helyszínek 
azonosítása különböző 
térképeken 

 

Legyen képes a fontosabb történelmi topográfiai neveket a vaktérképen 
bejelölt pontokhoz vagy területekhez kapcsolni, és alapvető ismereteket 
gyűjteni. 

3.2. A földrajzi környezet
szerepe az egyes 
történelmi 
kultúrák és államok 
kialakulásában 

 

Tudjon példákat felsorolni arra, hogy a földrajzi  környezet hatással volt az 
egyes történelmi kultúrák és államok kialakulására. 

 

3.3. Egyszerű történelmi 
térképvázlatok készítése 

Tudjon atlasz segítségével egyszerű történelmi térképvázlatot készíteni. 

3.4 Konkrét történelmi 
események térben és 
időben 
való elhelyezése 

Legyen képes a fontos történelmi eseményeket sorrendbe állítani, 
évszámokkal, nevekkel és helyekkel összekapcsolni. Legyen képes 
megadott segítséggel (pl. térképvázlat, kronológiai tábla, forrás) konkrét 
eseménysorokat bemutatni.  

3.5. A nagy történelmi 
korok és a kisebb  
korszakok elnevezésének 
és sorrendjének, valamint
legfontosabb 
jellemzőinek 
ismerete  

Tudja a nagy történelmi korok és a kisebb korszakok sorrendjét 
megállapítani, jellemzőiket felsorolásból kiválasztani. 

 

3.6. Különbségek és 
egybeesések felismerése, 
értelmezése a 
világtörténet és 
a magyar történelem 
legfontosabb eseményei 
között  

Ismerje fel az egyetemes és a magyar történelem felsorolt eseményeiből 
azokat, amelyek időbeli közelség vagy valamilyen összefüggés alapján 
egymáshoz kapcsolhatók. Tudjon kiválasztani jelentős magyar és 
egyetemes történelmi személyiségeket, akik egymással kapcsolatban álltak.

 

 
4. Az eseményeket alakító tényezők feltárása 

 
Témák Tartalom 

4.1. A tanultak okok és 
következmények szerinti rendezése  

Legyen képes a felsorolt történelmi tényezők közül az okokat 
és a következményeket összekapcsolni. 

4.2. Annak bizonyítása, hogy a 
történelmi eseményeknek általában 
több oka és következménye van  

Legyen képes a különböző felsorolt történelmi tényezők közül 
kiválasztani az adott történelmi esemény okait, 
következményei  

4.3. Különböző típusú okok és 
következmények megkülönböztetése, 
azok eltérő jelentőségének 
felismerése 

 

Legyen képes a felsorolt történelmi okok, célok, 
következmények megadott szempontok szerinti 
csoportosítására (pl. politikai, társadalmi, gazdasági). 
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4.4. A lényeges és kevésbé lényeges 
szempontok, tényezők 
megkülönböztetése, mérlegelése 

 

Legyen képes alapvető történelmi események lényeges és 
kevésbé 
lényeges elemeinek megkülönböztetésére. 

4.6. Önálló kérdések 
megfogalmazása, felvetésetörténelmi 
események okairól 
és következményeiről 

Tudjon egyszerű kérdéseket 
 

4.7. A változás és fejlődés közötti 
különbség értelmezése konkrét 
példákon  

Példák kiválasztása a változás és a fejlődés bemutatására. 
 

4.8. A különböző történelmi régiók 
eltérő fejlődésének bemutatása 
 

Gyűjtsön példákat arra, hogy különböző történelmi régiók 
fejlődése eltérő ütemű  lehet. Források segítségével ismerje fel 
a nagyobb történelmi régiók közötti fontosabb különbségeket.  

4.9. Aktuális események 
történelmi előzményeinek bemutatása 

Megadott felsorolásból tudja kiválasztani valamely aktuális 
esemény történelmi előzményeit.   

4.10. Személyek, pártok, csoportok 
szerepének fölismerése egy-egy 
történelmi esemény alakulásában  

Legyen képes történelmi események és szereplők között 
kapcsolatot találni. Legyen képes források segítségével 
történelmi szereplőknek az események alakulásában betöltött 
szerepét 
bemutatni.   

4.11. Annak megállapítása, hogy 
miként függhetnek össze a történelmi 
események okai, következményei és 
a 
benne részt vevők szándékai 

Legyen képes történelmi események okait, következményeit 
megkülönböztetni. Legyen képes egyes fontosabb történelmi 
események következményeit és a benne részt vevők szándékait
összevetni.  

 
5. Történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása 

 
Témák Tartalom 

5.1. Gazdaság, 
gazdaságpolitika, 
anyagi 
kultúra 

 

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, 
életmód 

 

Legyen képes felismerni és bemutatni a népesedési folyamatok főbb 
jellemzőit. 
Hozzon példát arra, hogy a politikai, társadalmi, etnikai és gazdasági 
viszonyok hogyan befolyásolják az egyes korszakokban élők életmódját, 
mentalitását. 
Ismerje fel és mutassa be az urbanizáció hatásait (életkörülmények javulása, 
környezetszennyezés). Legyen képes források alapján bemutatni az alapvető 
társadalmi csoportok (pl. nemesség, jobbágyság) életmódját (pl. lakás, 
öltözködés).  

5.3. Egyén, közösség, 
társadalom 

 

Legyen képes bemutatni a társadalmi csoportokat eltérő szempontok (pl. 
műveltség, életmód, gazdasági helyzet) szerint. Legyen képes egy-egy 
kiemelkedő történelmi személy életútját bemutatni, közösségformáló, 
társadalomalakító tevékenységét felismerni. Legyen képes főbb vonalakban 
bemutatni a helyi társadalom főbb jellemzőit (pl. lakóhely, iskolai közösség 
kiemelkedő személyiségei, eseményei). Legyen képes bemutatni a kisebb 
közösségek és a többségi társadalom együttélését, konfliktusait különböző 
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történelmi korszakokban (pl. nemzetiségi kérdés, zsidókérdés 
Magyarországon, a romák integrációja hazánkban). Jellemezze a nemek 
történelmi  szerepvállalását a különböző történelmi korokban. 

5.4. A modern 
demokráciák 
működése  

Legyen képes bemutatni adott parlamenti rendszerek működését és 
felépítését. 
Tudja bemutatni az általános, egyenlő és titkos választójogért folyó 
küzdelem 
problémakörét egy konkrét példán keresztül.  

5.5. Politikai 
intézmények, 
eszmék, ideológiák 

 

Tudja megnevezni és bemutatni a különböző államformákat. Legyen képes a 
hatalmi ágakat megkülönböztetni, és az egyes ágak funkcióit, szerepét 
konkrét példákon keresztül különböző korokban bemutatni. Legyen képes az 
egyes nagy történelmi korokra jellemző néhány kormányzati struktúrát (pl. 
Magyarország 
kormányzása a XVI-XVII. században, a reformkorban, a dualizmus korában 
stb.) bemutatni. Tudja bemutatni a polgári demokratikus és totális rendszerek 
közötti különbséget.  

5.6. Nemzetközi 
konfliktusok és 
együttműködés 

 

Legyen képes bemutatni egy-egy politikai/katonai szövetségi rendszer 
kialakulását, célkitűzéseit. Legyen képes különböző korok jellemző 
hadseregtípusait jellemezni, a fegyverek (pl. fegyvertípusok, fegyvernemek) 
fejlődését ismertetni. Legyen képes a világ- és a magyar történelem egyes 
sorsfordító csatáit (pl. Mohács, Waterloo, Sztálingrád) ismertetni, a 
győzelem és vereség okairól állításokat megfogalmazni. Érdekütközés és 
egyetértés az Európai Unióban konkrét példákon keresztül. 

 
 
 

11. osztály 
középszint 

74 óra 
 

1. Az ókor kultúrája 
 

Témakörök Középszint tartalmak Óraszám

1.1. Vallás és kultúra az
ókori Keleten 

Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása. 
 

1.2. A demokrácia 
kialakulása Athénban 

Az athéni demokrácia intézményei, működése. 
 

1.3. A római 
köztársaság 
virágkora és válsága, az
egyeduralom 
kialakulása 

A hódító háborúk társadalmi és politikai következményei a 
köztársaság korában. 

 

1.4. Az antik hitvilág, 
művészet, tudomány 

A görög hitvilág néhány jellemző vonása (pl. többistenhit, 
halhatatlan istenek), a legfontosabb istenek nevének ismerete. A 
klasszikus kor és a hellenizmus kimagasló kulturális emlékei. A 
római építészet jelentős alkotásainak azonosítása. A római 
városépítés jellegzetességei és emlékei Pannóniában.  

1.5. A kereszténység 
kialakulása és 
elterjedése 

A kereszténység főbb tanításai. 
 

1.6. A népvándorlás, az 
antik civilizáció 
felbomlása 

A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 

12 óra 
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2. A középkor 
 

Témakörök Középszint tartalmak Óraszám

2.1. A feudális társadalmi 
és gazdasági rend 
jellemzői 

A középkori uradalom jellemző vonásai (pl. vár, majorság, 
jobbágytelek).  
A mezőgazdasági technika fejlődésének néhány jellemző 
mozzanata a X-XI. században. 

2.2. A nyugati és keleti 
kereszténység 

Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben. 

2.3. Az iszlám vallás és 
az arab világ; a 
világvallások elterjedése 

Az iszlám vallás kialakulása és főbb  
A világvallások civilizációformáló szerepe. 
 

2.4. A középkori városok Egy középkori város jellemzőinek bemutatása. 
A középkori kereskedelem sajátosságai. 

 
2.5. Egyházi és világi 
kultúra a középkorban 
 

Az egyház szerepe a középkori művelődésben és a 
mindennapokban. 
A romantika és a gótika főbb stílusjegyei.  
A lovagi kultúra és értékrend néhány eleme.  

2.6. A humanizmus és a 
reneszánsz Itáliában 

A humanizmus és a reneszánsz főbb 
jellemzői. 

 
2.7. Az Oszmán 
Birodalom 
terjeszkedése 
 

Az Oszmán Birodalom katonai rendszerének jellemző vonásai 
források 
alapján. 
Az oszmán hódítás irányai, legfontosabb állomásai a XIV-XVI. 
században. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 
13 óra 

 
 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 
 

Témakörök Középszint tartalmak Óraszám

3.1 A magyar nép 
története az 
államalapításig  

A magyar nép vándorlása térkép alapján. 
 

3.2. A honfoglalástól 
az 
államalapításig 

A honfoglalás.  
A honfoglaló magyarság társadalma és életmódja források alapján.  
Géza fejedelemsége és Szent István államszervező tevékenysége. 
Az Aranybulla. 
.  

3.3. Az Árpád-kor A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején 
3.4. Társadalmi és 
gazdasági változások 
Károly Róbert, Nagy 
Lajos, Luxemburgi 
Zsigmond idején  

Károly Róbert gazdasági reformjai. 
A magyar városfejlődés korai szakasza. 
 

3.5. A Hunyadiak Hunyadi János harcai a török ellen. 
Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján. 

3.6. Kultúra és 
művelődés 

Jelentős Árpád- és Anjou-kori művészeti emlékek felismerése. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 
10 óra 
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4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 
 

Témakörök Középszint tartalmak Óraszám

4.1. A nagy földrajzi 
felfedezések és 
következményei 

A nagy földrajzi felfedezések legfontosabb állomásai térkép alapján. 
Az Európán kívüli civilizációk hatása Európára és a gyarmatosítás. 
 

4.2. Reformáció és 
katolikus 
megújulás 

A reformáció főbb irányzatai források alapján (lutheránus, 
kálvinista). 
A katolikus megújulás, az ellenreformáció kibontakozása. 
A barokk stílus jellemzői. 

4.3. A kontinentális 
abszolutizmus és a 
parlamentáris 
monarchia 
megszületése 
Angliában 

A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában. 
Az alkotmányos monarchia működése. 
 

4.4. A tudományos 
világkép átalakulása, 
a felvilágosodás  

A felvilágosodás legjelentősebb gondolatai és főbb képviselői 
források 
alapján. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 
13 óra 

 
5. Magyarország a Habsburg Birodalomban 

 
Témakörök Középszint tartalmak Óraszám

5.1. A mohácsi csata 
és az ország három 
részre 
szakadása 

A mohácsi vész és az ország részekre szakadása. 
Végvári küzdelmek. 

5.2. Az Erdélyi 
Fejedelemség 
virágkora 

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete 
(pl. három nemzet, vallási tolerancia). 

5.3. A török kiűzése 
és a Rákóczi  
szabadságharc 

A Rákóczi szabadságharc fordulópontjai.  
A szatmári béke. 
 

5.4. Magyarország a 
XVIII. századi   
Habsburg 
Birodalomban 

Demográfiai változások, a nemzetiségi arányok alakulása. 
Mária Terézia és II. József reformjai. 
 

5.5. Művelődés, 
egyházak, iskolák 

A hazai reformáció és a barokk 
kulturális hatásai források alapján. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 
13 óra 

 
 

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 
 

Témakörök Középszint tartalmak Óraszám

6.1. A francia polgári 
forradalom politikai 
irányzatai, az Emberi 
és Polgári Jogok 
Nyilatkozata 

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései. 
Az alkotmányos monarchia válsága és bukása. 
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6.2. A XIX. Század 
eszméi 

A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, 
konzervativizmus és szocializmus) jellemzői források alapján. 
A legfontosabb állam- és alkotmányjogi fogalmak (pl. alkotmány, 
parlament, képviseleti rendszer, szavazati jog, hatalommegosztás). 

6.3. Az ipari 
forradalom és 
következményei 
 

Az ipari forradalom legjelentősebb területei (könnyűipar, 
nehézipar, 
közlekedés) és néhány találmánya.  
Az ipari forradalom teremtette ellentmondások (pl. 
környezetszennyezés, életmódváltozás, a 
nyomor kérdése).  

6.4. Nagyhatalmak és 
katonai-politikai 
szövetségek 
a századfordulón 

Az USA kialakulása és nagyhatalommá válása.  
Németország nagyhatalommá válása. 
A balkáni konfliktusok okai. 
 

6.6. Tudományos, 
technikai 
felfedezések, újítások 
és 
következményeik 

A második ipari forradalom alapvető vonásainak bemutatása. 
A technikai fejlődés hatása a környezetre és az életmódra konkrét 
példák alapján. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 
13 óra 

 
 
 

12. Osztály 
középszint 

64 óra 
 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 
 

Témakörök Középszint tartalmak Óraszám

7.1. A 
reformmozgalom 
kibontakozása, a 
polgárosodás fő 
kérdései 

A reformkor fő kérdései. 
Széchenyi és Kossuth reformprogramja. 

 

7.2. A reformkori 
művelődés, kultúra 

A korszak kulturális életének főbb jellemzői. 
 

7.3. A polgári 
forradalom 

A pesti forradalom eseményei. Az áprilisi törvények. 

7.4. A szabadságharc 
 

A főbb hadjáratok, a katonai erőviszonyok alakulása, a vereség 
okai. 
A Függetlenségi Nyilatkozat. 

7.5. A kiegyezés 
előzményei 
és megszületése 

A kiegyezés megszületésének okai. 
A kiegyezés tartalma és értékelése. 

 
7.6. Gazdasági 
eredmények 
és társadalmi 
változások a dualizmus 
korában 

 

Kibontakozó ipar, fejlődő mezőgazdaság, közlekedés. 
Budapest világvárossá fejlődése. 
Az átalakuló társadalom sajátosságai. 
Nemzetiségek a dualizmus korában. 
A cigányság helye a magyar társadalomban. 

7.7. Az életmód, a 
tudományos és 
művészeti élet 
fejlődése 

Az életmód változásai a századfordulón. 
A magyar tudomány és művészet néhány kiemelkedő 
személyisége. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 
14 óra 
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8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 
 

Témakörök Középszint tartalmak Óraszám

8.1. Az első 
világháború 
jellege, jellemzői; a 
Párizs 
környéki békék 

Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemzői. 
A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági 
vonatkozásainak elemzése. 
 

8.2. A gazdaság és a 
társadalom új 
jelenségei a fejlett 
világban 

A modern életforma néhány jellegzetessége (pl. mozi, autó). 
A nők szerepének változása. 
 
 

8.3. Az USA és az 
1929-33- as gazdasági 
válság 

A világválság jelenségei, gazdasági és társadalmi következményei. 
 

8.4. A nemzeti-
szocializmus hatalomra 
jutása és működési  
mechanizmusa 

A náci Németország legfőbb jellemzői. 
A náci ideológia és propaganda. 
 

8.5. A bolsevik 
ideológia és a sztálini 
diktatúra az 1920-30-as 
években 

A bolsevik hatalomátvétel körülményei. 
A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői. 
 

8.6. A második 
világháború 
előzményei jelentős 
fordulatai 

A világháború előzményei, katonai és politikai fordulópontjai. 
A holokauszt. 
 

8.8. A hidegháború és a
kétpólusú világ 
jellemzői 
 

Az ENSZ létrejötte, működése. 
Nemzetközi konfliktusok a hidegháború 
idején (pl. Korea, Kuba, Szuez). 

8.9. A szocialista 
rendszerek 
bukása 

A szovjet blokk kialakulása és jellemzői. 
Rendszerváltozás Kelet-Közép- Európában. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 
17 óra 

 
 

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 
 

Témakörök Középszint tartalmak Óraszám

9.1. Az Oszrák-Magyar
Monarchia felbomlása 
és következményei 

Az Oszrák-Magyar Monarchia felbomlása. 
Trianon gazdasági, társadalmi és etnikai hatásai. 
 

9.2. A Horthy-rendszer 
jellege és jellemzői 

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb 
lépései. 

9.3. Művelődési 
viszonyok és az 
életmód 

Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években. 
 

9.4. A magyar 
külpolitika 
mozgástere, 
alternatívái 

A magyar külpolitika céljai és kapcsolatai a két világháború között. 
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9.5. Magyarország 
részvétele 
a világháborúban 

Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni 
harcokban. 

 
9.6. A német 
megszállás és a 
holokauszt 
Magyarországon 

Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni 
harcokban. 
 

 
Óraszám 
összesen:

9 óra 

 
10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

 
Témakörök Középszint tartalmak Óraszám

10.1. A szovjet 
felszabadítás és 
megszállás 

A szovjet felszabadítás és megszállás. 
Az ország háborús emberáldozata és anyagi vesztesége. 
 

10.2. A határon túli 
magyarság sorsa 
 

A magyarság helyzetének főbb jellemzői a szomszédos 
országokban. 

 
10.3. A kommunista 
diktatúra kiépítése és 

működése 

Az 50-es évek jellemzői, a rendszer működése a Rákosi-
korszakban. 
Életmód és mindennapok. 
  

10.4. Az 1956-os 
forradalom és 
szabadságharc 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb 
eseményei. 
A megtorlás megnyilvánulási formái,áldozatai. 
 

10.5. A Kádár-rendszer 
jellege, jellemzői 

A rendszer jellemzői a Kádárkorszakban. 
Életmód és mindennapok. 
 

10.6. A 
rendszerváltozás 

A rendszerváltozás tartalma és következményei (pl. államforma, 
szabadságjogok, függetlenség). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen: 
10 óra 

 
 
 
 
 
 
 

11. A jelenkor 
 

Témakörök Középszint tartalmak Óraszám

11.1. A közép-európai 
régió jellemzői, 
távlatai, a posztszovjet 
rendszerek 

A közép-európai régió sajátos problémái. 
 

11.2. Az európai 
integráció története 
 

Az Európai Unió legfontosabb intézményei. 
 

11.3. A „harmadik 
világ” 
 

A fejlődő országok főbb problémái (pl.népességnövekedés, 
szegénység,élelmezési és adósságválság). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Óraszám 
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11.4. Fogyasztói 
társadalom; 
ökológiai problémák, a 
fenntartható fejlődés 

A technikai civilizáció és a gazdasági növekedés hatása a 
természeti 
környezetre. 
 

1 .5. A globális világ 
kihívásai és 
ellentmondásai 

A tömegkultúra új jelenségei (pl. film, reklám). 
 

összesen:
6 óra 

 
12. A mai magyar társadalom és életmód 

 
Témakörök Középszint tartalmak Óraszám

12.1. Alapvető állampolgári 
ismeretek 

Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének 
emutatása. 
Az állampolgári jogok, kötelességek. 

12.2. Etnikumok és 
nemzetiségek a magyar 
társadalomban 

Nemzetiségek a mai magyar társadalomban (pl. számuk, 
arányuk, ,helyzetük, intézményeik). 

 
12.3. A magyarországi 
romák 

A hazai romák helyzete (oktatás, lakhatás, egészségügy, 
foglalkoztatás). 
A diszkrimináció fogalma. 

12.4. A parlamenti 
demokrácia működése és az 
önkormányzatiság 

A választási rendszer.  
A helyi önkormányzatok feladatai, szervezetei 
és működésük. 

12.5. Társadalmi, gazdasági 
és demográfiai változások 

Demográfiai változások Magyarországon az elmúlt fél 
évszázadban. 

 
 
 
 
 
 

Óraszám 
összesen:

8 

 
Az óraszámok tartalmazzák az adott témakör összefoglalására és ellenőrzésére szánt órákat is. 

 

 

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. 
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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. 
Vaktérképek készítése tanári útmutatás alapján, s ezen az év folyamán tanultak névanyagának, s a 
térképen ábrázolható folyamatoknak, jelenségeknek a bemutatása. 

 
Témák 1. Források használata 

1.1. Történelmi forrásokból 
(tárgyi, írásos stb.) 
információk gyűjtése, 
következtetések 
megfogalmazása  

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. 
 

1.2. Különböző típusú 
forrásokból származó 
információk összevetése 

 

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. 

1.3. Képi források (pl. 
fényképek, karikatúrák, 
plakátok) megadott szempont 
szerinti értelmezése 

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. 
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1.4. A történelmi térképek 
felhasználása 
ismeretszerzéshez 

Különböző térképek összehasonlításával tudjon változásokat vagy 
folyamatokat (pl. etnikai, településszerkezeti, gazdasági) bemutatni.  

1.5. Információk gyűjtése és 
következtetések levonása 
egyszerű statisztikai 
táblázatokból, diagramokból, 
grafikonokból, 
kronológiákból 

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. 
 

1.6. A tények és 
feltételezések 
megkülönböztetése 

Legyen képes forrásokban és ismeretterjesztő szövegekben megjelenő 
tények és feltételezések önálló megkülönböztetésére. 
Tudja indokolni ezzel kapcsolatos állításait. 
 

1.7. Társadalmi viszonyok, 
kormányzati struktúrák 
vázlatos ábrázolása  

Legyen képes a tartalmi követelményekben szereplő témákhoz 
kapcsolódó szemléltető ábrák kiegészítésére. Legyen képes megadott 
kulcsszavak segítségével társadalmi vagy kormányzati struktúrát 
önállóan ábrázolni.  
 

1.8. Annak bemutatása, hogy 
a vizsgált forrásban miként 
tükröződik a szerző 
személyes helyzete 

Legyen képes megállapítani, hogy a szerző az idézett dokumentum 
megírásakor a rendelkezésre álló (mellékelt) források közül melyiket 
használhatta.  

1.9. A részletek iránti 
érzékenység a források 
feldolgozása és elemzése 
során 

Legyen képes a forrás elemzése és értelmezése során megnevezni a 
történelmi háttérre utaló tartalmi elemeket, műfaji, nyelvi 
sajátosságokat. 
 

1.9. A részletek iránti 
érzékenység a források 
feldolgozása és elemzése 
során 

Legyen képes a forrás elemzése és értelmezése során megnevezni a 
történelmi háttérre utaló tartalmi elemeket, műfaji, nyelvi 
sajátosságokat. 
 

1.10. Néhány konkrét példán 
keresztül annak értelmezése, 
hogy egyes történelmi 
események és személyek 
megítélése a különböző 
történelmi korokban eltérő 
lehet  

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. 
 

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 
azonosítása, helyes használata 
 

Legyen képes a történelmi szakszókincset használni. Forrás alapján 
legyen képes 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. 
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Témák 3. Tájékozódás térben, időben 
3.1. Történelmi helyszínek  
azonosítása különböző 
térképeken  

Legyen képes vaktérképen bejelölt fontosabb történelmi 
helyszíneket azonosítani. 

3.2. A földrajzi környezet szerepe 
az egyes történelmi kultúrák és 
államok kialakulásában  

Tudjon feltételezéseket megfogalmazni és azokat indokolni a 
földrajzi környezetnek az egyes civilizációk kialakulásában játszott 
szerepéről.  

3.3. A történelmi fejlődés során 
kialakult régiók bemutatása 
térképeken 

Történelmi térképvázlat és más segédlet (pl. forrás, kulcsszavak, 
szempontok) alapján legyen képes jellemezni a korszak történelmi 
régióit. 

3.4. Egyszerű történelmi 
térképvázlatok készítése 

Tudjon történelmi térképvázlatot készíteni vaktérkép és más 
források alapján történelmi jelenségek és eseménysorok 
bemutatására. 

3.5. A történelmi tér 
változásainak ismerete 

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. 
 

3.6. Konkrét történelmi 
események térben és időben való 
elhelyezése 

Legyen képes önállóan konkrét eseménysorokat bemutatni. 
Legyen képes eseményhez vagy eseménysorhoz kapcsolódó 
adatokat táblázatba rendezni.  

3.7. A nagy történelmi korok és a 
kisebb korszakok elnevezésének 
és sorrendjének, valamint 
legfontosabb jellemzőinek 
ismerete  

Legyen képes a különböző történelmi korszakokat több 
szempontból jellemezni. 

 

3.8. Különbségek és egybeesések 
felismerése, értelmezése a 
világtörténet és a magyar 
történelem legfontosabb 
eseményei között  

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). 

3.9. Európa történetének (az 
ókortól napjainkig) több 
szempontú korszakolása 

Tudja az egyetemes vagy a magyar történelmet megadott  
szempontból korszakokra felbontani (pl. gazdasági, kulturális 
fejlődés, tudományos gondolkodás).  

 
 

Témák 4. Az eseményeket alakító tényezők feltárása 
4.1. A tanultak okok és 
következmények szerinti 
rendezése 

Legyen képes történelmi események okairól és következményeiről 
feltételezéseket megfogalmazni és azokat indokolni.  

4.2. Annak bizonyítása, hogy a 
történelmi eseményeknek 
általában több oka és 
következménye van  

Példákkal bizonyítsa, hogy egy történelmi eseménynek egyszerre 
több 
oka és következménye van. 

 
4.3. A lényeges és kevésbé 
lényeges szempontok, tényezők 
megkülönböztetése,  

Legyen képes a történelmi események, összefüggések lényeges és 
kevésbé lényeges szempontjainak megkülönböztetésére. 

 
4.5. Példákkal való 
alátámasztása, hogy nehéz 
történelmi szituációkban az egyes 
emberek nézeteit,  döntéseit és 
cselekedeteit élethelyzetük 
miként befolyásolja  
 

Tudjon feltételezéseket megfogalmazni megadott forrás 
segítségével, hogy az emberek nézeteit, döntéseit és cselekedeteit 
élethelyzetük miként befolyásolhatja. 
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4.6. Önálló kérdések 
megfogalmazása, felvetése 
történelmi események okairól és 
következményeiről 

Tudjon önálló kérdéseket megfogalmazni történelmi események 
okairól és következményeiről. 
 

4.7. A változás és fejlődés közötti 
különbség értelmezése konkrét 
példákon 

Példák segítségével értelmezze a változás és a fejlődés közti 
különbséget. 
 

4.8. A különböző történelmi 
régiók eltérő fejlődésének 
bemutatása 

Mutassa be az egyes korszakok nagyobb történelmi régiói közötti 
fontosabb különbségeket. 
 

4.9. Aktuális események 
történelmi előzményeinek 
bemutatása 

Legyen képes valamely jelenkori esemény történelmi előzményeire
vonatkozó állításokat megfogalmazni. 
 

4.10. Történelmi analógiák 
megadott szempontok szerinti 
keresése, értelmezése 
 

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. 
 

4.11. 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.  

4.12. A magyar történelem 
sorsfordító eseményeinek több 
szempontú bemutatása 

Hozzon példát arra, hogy a magyar történelem sorsfordító 
eseményeinek eltérő értékelései léteznek. 

4.13. Személyek, pártok, 
csoportok szerepének fölismerése 
egy-egy történelmi esemény 
alakulásában 

Legyen képes források segítségével történelmi szereplőknek az 
események alakulásában betöltött szerepét több szempontból 
bemutatni. 
 

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. Történelmi események és jelenségek problémaközpontú 
bemutatása 

5.1. Gazdaság, gazdaságpolitika, 
anyagi kultúra 

 

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, életmód Legyen képes feltárni és értelmezni a felekezeti, társadalmi, 
politikai és népesedési viszonyok kölcsönhatását. 
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5.3. Egyén, közösség, társadalom 
 

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. 

5.4. A modern demokráciák 
működése 

 

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.  

5.5. Politikai intézmények, 
eszmék, ideológiák 

 

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.  

5.6. Nemzetközi konfliktusok és 
együttműködés 

 

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

1.1. Vallás és kultúra az
ókori Keleten 

Egy folyam menti civilizáció jellemzői(pl. Egyiptom, Kína Perzsia). 
Az egyistenhit a zsidó vallásban. 

1.2. A demokrácia 
kialakulása Athénban 

Az athéni demokrácia kialakulásának folyamata. 
A spártai állam 

1.3. A római 
köztársaság 
virágkora és válsága, az
egyeduralom 
kialakulása 

 Augustus principátusának jellemző vonásai 
 A népvándorlás legfontosabb mozzanatainak és résztvevőinek 
ismerete, térbeli elhelyezése (pl.germánok, hunok). 
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1.4. Az antik hitvilág, 
művészet, tudomány 

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

1.5. A kereszténység 
kialakulása és 
elterjedése 

A kereszténység történetének néhány állomása az ókorban(pl. páli 
fordulat,üldöztetés, milánói ediktum, niceai zsinat). 

1.6. A népvándorlás, az 
antik civilizáció 
felbomlása 

A népvándorlás legfontosabb mozzanatainak és résztvevőinek 
ismerete, térbeli elhelyezése (pl.germánok, hunok). 

 
 
 
Óraszám 
összesen: 

12 óra 

 
2. A középkor 

 
Témakörök Emeltszint tartalmak Óraszám

2.1. A feudális 
társadalmi és gazdasági 
rend jellemzői 

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

2.2. A nyugati és keleti 
kereszténység 
 

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

2.3. Az iszlám vallás és 
az arab világ; a 
világvallások 
elterjedése 

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

2.4. A középkori 
városok 

A középkori céhes ipar bemutatása. 

2.5. Egyházi és világi 
kultúra a középkorban 
 

Híres egyetemek Nyugat- és Közép-Európában (pl. Párizs, Oxford, 
Prága),az egyetemi oktatás jellemzői, a skolasztika (Aquinói Szent 
Tamás). 

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). 

2.7. Az angol és a 
francia rendi állam 
működése 

A rendi állam kialakulása és működése 
Angliában és Franciaországban. 

 
2.8. Az Oszmán 
Birodalom 
terjeszkedése 

Az Oszmán Birodalom jellemző vonásai és társadalmi háttere (pl. 
szolgálati birtok, szpáhi, gyermekadó, janicsár). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen:

13 óra 

 
3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

 
Témakörök Emeltszint tartalmak Óraszám

3.1. A magyar nép 
története az 
államalapításig  

A vándorló magyarság képe a korabeli forrásokban (pl. arab és 
bizánci források). 

Eltérő tudományos elképzelések a magyar őstörténettel kapcso
(pl.eredet, őshaza). 

3.2. A honfoglalástól 
az államalapításig 

A kalandozó magyarok képe a korabeli forrásokban. 
Szent István törvényalkotó tevékenysége. 

3.3. Az Árpád-kor Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején. 
3.4. Társadalmi és 
gazdasági változások 
Károly Róbert, Nagy 
Lajos, Luxemburgi 
Zsigmond idején  

Nagy Lajos törvényei és az Anjou-kori társadalom. Zsigmond király 
külpolitikája (pl. a nyugati egyházszakadás megszüntetése, a huszita 
kérdés kezelése, oszmánok elleni védekezés). 

3.5. A Hunyadiak Mátyás király bel- és külpolitikája. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen:

10 óra 
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3.6. Kultúra és 
művelődés 

Mátyás király és a reneszánsz. 

 
4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

 
Témakörök Emeltszint tartalmak Óraszám

4.1. A nagy földrajzi 
felfedezések és 
következményei 

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

4.2. Reformáció és 
katolikus megújulás 

Nagyhatalmi konfliktusok és vallási ellentétek a koraújkori 
Európában (pl.francia-Habsburg vetélkedés,harmincéves háború). 
 

4.3. A kontinentális 
abszolutizmus és a 
parlamentáris 
monarchia 
megszületése 
Angliában 

Az angolszász kapitalizálódás, a polgári fejlődés és a mindennapi élet 
a kora újkori Angliában.  
Nagyhatalmi erőviszonyok, az európai egyensúly a XVIII. században. 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen:

13 óra 

 
5. Magyarország a Habsburg Birodalomban 

 
Témakörök Emeltszint tartalmak Óraszám

5.1. A mohácsi csata 
és az ország három 
részre szakadása 
 

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 

Bethlen Gábor kül- és belpolitikája. 
 

5.3. A török kiűzése 
és a Rákóczi 
szabadságharc  

A török kiűzésének kérdései és Zrínyi Miklós. 
A spanyol örökösödési háború és a Rákóczi szabadságharc. 
 

5.4. Magyarország a 
XVIII.századi  
Habsburg 
Birodalomban 

Az udvar és a rendek viszonyának alakulása. 
 

5.5. Művelődés, 
egyházak, iskolák 

Az állami oktatáspolitika főbb intézkedései. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen:

13 óra 

 
6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

 
Témakörök Emeltszint tartalmak Óraszám

6.1. A francia polgári 
forradalom politikai 
irányzatai, az Emberi 
és Polgári Jogok 
Nyilatkozata 

A főbb irányzatok (pl. alkotmányos monarchisták, girondiak), 
valamint 
képviselőik társadalmi és politikai elképzeléseinek 
összehasonlítása. 
A jakobinus diktatúra. 
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6.2. A napóleoni 
háborúk és a Szent 
Szövetség Európája 

A napóleoni háborúk fordulópontjai (pl. Moszkva, Lipcse).A 
nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi kongresszus 
nyomán. 
 

6.4. Az ipari 
forradalom és 
következményei 
 

Az ipari forradalom eredményeinek (pl. városiasodás, demográfiai 
robbanás) kibontakozása és egymásra hatása. 
 

6.5. Nagyhatalmak és 
katonai-politikai 
szövetségek 
a századfordulón 

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

6.6. Tudományos, 
technikai felfedezések, 
újítások és 
következményeik 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen:

13 óra 

Összes óraszám 11. évfolyamon: 74 óra 
 
 

12. évfolyam 
7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

 
Témakörök Emeltszint tartalmak Óraszám

7.1. A 
reformmozgalom 
kibontakozása, a 
polgárosodás fő 
kérdései  

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

 

7.2. A reformkori 
művelődés, kultúra  

A nemzeti érzés megerősödése a magyarság és a nemzetiségek 
körében. 

 
7.3. A polgári 
forradalom 

A német, az olasz és ausztriai mozgalmak hatása a magyar 
szabadságharcra. 
Nemzetiségi törekvések a Habsburg birodalomban. 

7.4. A szabadságharc 
 

Ausztria és Magyarország közjogi viszonyának alakulása. 
Nagyhatalmi elképzelések Közép-Európa szerepéről. 

7.5. A kiegyezés 
előzményei és 
megszületése  

A kiegyezés alternatívái, a kiegyezéshez fűződő viták (pl. 
dunaikonföderáció, Kasszandra levél)  

7.5. A kiegyezés 
előzményei és 
megszületése 

A kiegyezés alternatívái, a kiegyezéshez fűződő viták (pl. dunai 
konföderáció, Kasszandra levél).  

7.6. Gazdasági 
eredmények és 
társadalmi változások a 
dualizmus korában  

A’ polgári állam kiépülése Magyarországon (pl. közigazgatás, 
közegészségügy, iskolahálózat). 
Magyar nemzetiségi politika és nemzetiségi törekvések. 
A környezet átalakításának következményei (pl. vasútépítés, 
városfejlődés, iparosítás). 

7.7. Az életmód, a 
tudományos és 
művészeti élet 
fejlődése 

A tömegkultúra néhány jelensége Magyarországon (pl.divat, 
szórakozás, sport, sajtó). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen:

16 óra 
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8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 
 

Témakörök Emeltszint tartalmak Óraszám
8.1. Az első 
világháború jellege, 
jellemzői; a Párizs 
környéki békék 

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

8.2. A gazdaság és a 
társadalom új 
jelenségei a fejlett 
világban 

A világgazdaság átrendeződése a háború után. 
A gyarmati világ szétesésének kezdetei (pl. India, Közel-Kelet). 
 

8.3. Tekintélyuralmi 
rendszerek Közép-
Európában és az olasz 
fasizmus 

Az olasz fasizmus jellemzői. 
Tekintélyuralmi rendszerek bemutatása Közép-Európában és a 
Balkánon. 

8.4. Az USA és az 
1929-33- as gazdasági 
válság 
 

Az USA gazdasági fellendülése és nemzetközi szerepe. 
A válság kezelésének módjai egy adott országban (pl. USA, Nagy-
Britannia). 

8.5. A 
nemzetiszocializmus 
hatalomra jutása és 
működési 
mechanizmusa 

A totális állam kiépítése Németországban. 
 

8.6. A bolsevik 
ideológia és a sztálini 
diktatúra az 1920-30-as 
években 

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

8.7. A második 
világháború 
előzményei jelentős 
fordulatai 

A szövetséges hatalmak együttműködésének elemzése. 
Háborúellenes katonai és polgári erőfeszítések. 
 

8.8. A hidegháború és a 
kétpólusú világ 
jellemzői 
 

Nyugat-Európa újjáépítése és a közös európai intézmények 
kialakulásának kezdetei. 
A gyarmati rendszer felbomlása – a „harmadik világ” kialakulása. 
Gandhi erőszakmentes mozgalma. 
 

8.9. A szocialista 
rendszerek bukása  

A német kérdés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen:

18 óra 

 
9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 

 
Témakörök Emeltszint tartalmak Óraszám

9.1. Az Oszrák-Magyar
Monarchia felbomlása 
és következményei 

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

9.2. A Horthy-rendszer 
jellege és jellemzői 

 

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

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). 
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9.4. A magyar 
külpolitika mozgástere, 
alternatívái 

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

9.5. Magyarország 
részvétele a 
világháborúban 

Kállay Miklós miniszterelnöksége. Háborúellenes törekvések (pl. 
Magyar Történelmi Emlékbizottság, szárszói találkozó). 

9.6. A német 
megszállás és a 
holokauszt 
Magyarországon 

Az antiszemitizmus és a zsidókérdés Magyarországon. 
 

 
 
 

Óraszám 
összesen:

14 óra 

 
10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

 
Témakörök Emeltszint tartalmak Óraszám

10.1. A szovjet 
felszabadítás és 
megszállás 

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

10.3. A kommunista 
diktatúra kiépítése és 
működése 

Az elnyomás formái és „gépezete”. 
 

10.4. Az 1956-os 
forradalom és 
szabadságharc 

A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései (pl. 
szuezi válság szerepe, a magyar kérdés az ENSZ-ben). 

10.5. A Kádár-rendszer 
jellege, jellemzői 

A kádári társadalom- és kultúrpolitika alakulása (pl. „gulyás- vagy 
Fridzsider kommunizmus”, három T). 

10.6. A 
rendszerváltozás 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óraszám 
összesen:

8 óra 
 

11. A jelenkor 
 

Témakörök Emeltszint tartalmak Óraszám
11.1. A közép-európai 
régió jellemzői, 
távlatai, a posztszovjet 
rendszerek 

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

 

11.2. Az európai 
integráció története 
 

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. 

11.3. A „harmadik 
világ” 

A demográfiai válság társadalmi és gazdasági okai. 

11.4. Fogyasztói 
társadalom; ökológiai 
problémák, a 
fenntartható fejlődés 

A környezettudatos magatartás kulturális, gazdasági és politikai 
feltételei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Óraszám 
összesen:

8 óra 

 
12. A mai magyar társadalom és életmód 

 
Témakörök Emeltszint tartalmak Óraszám

12.1. Alapvető 
állampolgári ismeretek 

A szociális piacgazdaság jellemzői 
 

12.2. A parlamenti 
demokrácia működése 
és az 
önkormányzatiság 

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

 

 
 
 
 
 

Óraszám 
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12.3. Társadalmi, 
gazdasági és 
demográfiai változások 

A magyar társadalom szerkezetváltozásai az elmúlt fél 
évszázadban.  
Magyarország gazdasága és beilleszkedése az európai, illetve 
világgazdaságba. 

összesen: 
4 óra 

Összes óraszám 12. évfolyamon: 64 óra 
 

Az óraszámok tartalmazzák az adott témakör összefoglalására és ellenőrzésére szánt órákat is. 
 
 

Középszintű érettségi témakörei 

 
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. 
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. 
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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 
 
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. 
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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 
 

 



V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 141  

LEGITIMÁCIÓS NYILATKOZATOK  

 
A szülői szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Helyi tantervek – közismereti 
tantárgyak tanterve I. tartalmát a szülői szervezet megismerte, és azt elfogadta. 
 
Sátoraljaújhely, 2012. május hó 25. nap 
 
 
 
Veres Jánosné       Ignécziné Bodnár Klára 
a szülői munkaközösség elnöke    a szülői munkaközösség elnöke 
(középiskola)       (általános iskola) 
 
 
 
  
Az iskola diákönkormányzata képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Helyi tantervek – 
közismereti tantárgyak tanterve I. tartalmát megismertük, azt elfogadtuk.  
 
Sátoraljaújhely, 2012. május hó 25. nap 
 
 
 
Pachman Alexandra      Jurkó Evelin 
DÖK elnök       DÖK elnök 
 
 
 
 
A Helyi tantervek – közismereti tantárgyak tanterve I. részét az iskola nevelőtestülete, 
határozatképes értekezletén elfogadta. 
 
Sátoraljaújhely, 2012. május hó 29. nap 
 
 
 
Bihari Sándorné                       Boross Sándor                                  Sebes Péter 
                  jegyzőkönyv-hitelesítők                  igazgató 
 
 
 
 
Az V. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Helyi tantervek - 
közismereti tantárgyak tanterve I. részét – mint az intézmény fenntartója – az Egri 
Főegyházmegye jóváhagyja. 
 
Eger, 2012. ………………… hó … . nap 
 
 
 
……………………………. 


