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KATOLIKUS HITTAN
A katolikus iskola - fenntartója szerint - új iskolaszervezetként jelent meg napjainkban, de
nem gyökértelenül. Előzményei mélyen belenyúlnak az ezeréves magyar hagyományba.
Katolikus iskolapolitikánknak így sokféle új feladatot kell megoldania. Ezek közül az egyik
legfontosabb a hittantanterv cél- és feladatrendszerének kialakítása. Ez nemcsak az egységes
keresztény szemlélet és gyakorlat alapját nyújtja - mint a szaktárgyak egyik részeleme -,
hanem azok valláspedagógiai elv- és gyakorlatszemléleti irányvonalát is meghatározza.

9. évfolyam: Az egyház történelme mint üdvtörténet
Cél- és feladatrendszer

a) Általános oktatási cél: a szokványos egyháztörténelem profán történelemszemléletét
elhagyva (jóllehet annak csökkentett anyagát felhasználva) a különféle korokból vett
szemléletes képek segítségével bemutatjuk, hogy az egyház történelme a Jézus Krisztusban
kezdődő újszövetségi üdvtörténet folytatása. Másként fogalmazva: a történelem fonákjának
(emberi és empirikus oldalának) bemutatása közben hívő szemmel a történelem színét (az
isteni gondviselést jelentő oldalát) is látva rámutatunk, hogy az egyház életének valamennyi
történésében Isten működik, és az eseményeken keresztül Ő készíti elő az emberiség
üdvösségét.
b) Általános nevelési cél: azáltal, hogy a történelmi eseményeket mindig az üdvösségünket
munkáló Istennel hozzuk kapcsolatba, a tanulót hozzászoktatjuk ahhoz, hogy saját életének
eseményeiben is föl tudja fedezni Isten közeledését (az üdvtörténet a keresztény élet
tanítómestere!).

A.) Témakörök
1. témakör
Általános bevezető
–

az üdvtörténetnek tekintett egyháztörténelem fogalma

–

az üdvtörténeti megközelítés módszere és a források kérdése

2. témakör
Az egyház ókorának történelme mint üdvtörténet
–

az isteni bátorítás jelei az üldözések idején és a kereszténységet üldöző hatalom
szemléletmódjának gyökeres változása (313-ig)

–

a jézusi igazság győzelme a nikaiai zsinaton (325; az arianizmus bemutatása)
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–

az isteni világ jelei a remeték és a korai szerzetesek életében a kalkedoni zsinatig
(451)

–

az isteni üzenet az egyházatyák műveiben (pl. Szent Ágoston Isten állama című
művében)

– az evangélium erejének megmutatkozása a szerzetesség elterjedésében (Szent
Benedek)
– az egyházi állam létrejöttének okai s az isteni vezetés jelei szent pápák működésében
(756-ig)
3. témakör
A középkori üdvtörténet
–

az evangélium erejének megnyilatkozása az új népek megtérésben és a cluny
reformban

–

Szent István és az Árpád-házi szentek Jézus evangéliumának szolgálatában

–

a bűn okozta kettős egyházszakadás tényében (1054; 1130) rejlő isteni figyelmeztetés

–

a félreértett evangelizáció és a helyes tanúságtevés (keresztes hadjáratok, inkvizíció új szerzetesrendek; Domonkos, Assisi Ferenc) a IV. lateráni zsinatig

–

istenkeresés a skolasztikában és a misztikában

4. témakör
Az újkori üdvtörténet
–

a reformáció értékeiben és negatívumaiban rejlő isteni üzenet: forradalom helyett
belső megújulás!

–

a trentói zsinat (1545-63) a megújulás szolgálatában

–

a misszionáló egyház

–

Jézus örömhírének hiteles hordozói: Avilai Teréz, Loyolai Ignác, Néri Fülöp,
Borromeo Károly, Kalazanci József, Pázmány Péter stb.
a felvilágosodás fény- és árnyoldalaiból sugárzó jézusi üzenet

–

5. témakör
A legújabb kori üdvtörténet
–

az egyház a francia forradalom (1789) előtti és alatti időszakban; a forradalom utáni
katolikus megújulás: Vianney János, Newman kardinális, Karolina Gerhardinger,
Hofbauer Kelemen, Don Bosco stb.

–

az európai forradalmak és az I. vatikáni zsinaton (1869-70) megfogalmazódó isteni
üzenet
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–

az isteni hívásra válaszoló tanúságtevők (Lisieux-i Teréz, Batthyány-Strattmann
László, E. Stein, M. Kolbe) és a kapitalizmus kihívásaira válaszoló egyház

–

az áteredő bűn szövevényében vergődő emberiség (a két világháború, a fasizmus és a
kommunizmus) és a II. vatikáni zsinat (1962-65) mint Jézus örömhírének tolmácsolója

–

az ökumenikus törekvések mint a Lélek munkálkodásának tanújelei

6. témakör
Összefoglalás
Az egyház történelmében az emberi bűnök ellenére is fölfedezhető annak a Jézus Krisztusnak
jelenléte, aki ígérete szerint tanítványaival marad a világ végezetéig. Az egyház történelme
üdvtörténet, mert annak a Feltámadottnak „hordozója”, aki a Lélek által az egyházban és az
egyház közvetítésével akarja teljessé tenni az Atya üdvözítői művét.

B./ Alapkövetelmény
A tanuló ismerje meg az egyház történetének az üdvösség hirdetésében jelentős eseményeit.
Tudatosítsa, hogy az egyház történelmében az emberi bűnök ellenére is fölfedezhető annak a
Jézus Krisztusnak jelenléte, aki ígérete szerint tanítványaival marad a világ végezetéig.
Legyen tudatában, hogy az egyház történelme üdvtörténet, mert annak a Feltámadottnak
hirdetője, közvetítője, aki a Lélek által az egyházban és az egyház közvetítésével akarja
teljessé tenni az Atya üdvözítői művét.

Ajánlott irodalom
Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve (München, 1975.)
Az üdvtörténet fogalmához: Dei Verbum, Ad Gentes (zsinati konstitúciók); Gál Ferenc:
Dogmatika (Budapest, 1990. SZIT); Rahner K., Vorgrimler, H.: Teológiai kisszótár
(Budapest, 1980. SZIT)
Bajtai Zsigmond: Krisztus tanúi a történelemben (Véménd, 1990.)
Bernolák Éva: A sziklára épült egyház (Budapest, 1990., KÉSZ)
Medvigy Mihály: Isten népének története (Budapest, 1989. KKF)
Pierrard, P.: A katolikus egyház története (Novi Sad, 1987. Agapé)
Testvéreink a szentek (Eisenstadt, 1980. Prugg)

10. évfolyam: Az üdvtörténet misztériumai a liturgiában
Cél- és feladatrendszer
a) Általános oktatási cél: az egyház liturgiájából kiindulva a dogmatika segítségével
bemutatjuk, hogy a különféle liturgikus időszakok, cselekmények és jelképek üdvtörténetünk
misztériumaira emlékeztetnek, vagy - amennyiben szentségi liturgiáról van szó - ezeket a
misztériumokat jelenítik meg.
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b) Általános nevelési cél: az üdvtörténet misztériumait felidéző vagy felidéző-megjelenítő
liturgia bemutatásával segítjük a tanulót annak elfogadásában, hogy az üdvtörténet
eseményeit ne csupán a régmúltból érkező híradásoknak tekintse, hanem olyan történéseknek,
amelyek Isten valós segítségeként a liturgián keresztül az ő „kicsiny üdvtörténetét” is elérik.

A.) Témakörök
1. témakör
Általános bevezető az üdvtörténet misztériumait emlékezetbe idéző és megjelenítő liturgiába
–

az üdvtörténet, a misztérium, a liturgia és a misztériumokat értelmező dogmatika
fogalma

–

a liturgia mint a misztériumok emlékezete és megjelenítője (az emlékezés és a
megjelenítés lényeges különbsége!)

2. témakör
Az üdvtörténet legfőbb misztériumaira emlékeztető liturgikus ünnepek és időszakok
dogmatikája
–

a teremtő Atyára és a bűnös, de az Atya ígéretében bízó létünkre emlékeztető advent, a teremtés, a bűnbeesés és az ígéret dogmatikája

–

a Fiú megtestesülésére emlékeztető karácsony - a megtestesülés dogmatikája

–

a Jézus megváltói halálára, feltámadására és mennybemenetelére emlékeztető húsvéti
ünnepkör - a megváltás és a halálon túli lét dogmatikája

–

a Szentlélek eljövetelére emlékeztető pünkösd - a Szentlélekről szóló dogmatikai
tanítás

–

a Szentháromság ünnepe - a Szentháromság dogmatikája

3. témakör
Az üdvtörténet valamennyi misztériumát felidéző és valósan megjelenítő eukarisztia a
szentmisében
–

a szentmise liturgiája mint az üdvtörténet valamennyi misztériumának emlékezete és
megjelenítője

–

a teremtett voltunkra és a Szentháromságot elutasító bűnös, de reménykedő létünkre
emlékeztetető bevezető rész

–

az ószövetségi üdvtörténetre (a messiási ígéretekre) és a Jézus nyilvános működésére
emlékeztető igeliturgia
– a Jézus Krisztus megváltó kereszthalálát és feltámadását s ezáltal az üdvtörténet
valamennyi misztériumát megjelenítő eukarisztia liturgiája
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–

a befejező hálaadás, amely az üdvtörténet jelenlegi szakaszában ránk váró feladatokra
emlékeztet

4. témakör
Az üdvtörténet misztériumait megjelenítő szentségek
–

a szentségek mint a bennünket halálával és feltámadásával megváltó Krisztushoz
kapcsoló „csatornák”

–

a keresztség liturgiája és dogmatikája

–

a bérmálás liturgiája és dogmatikája

–

az eukarisztia liturgiája és dogmatikája az elsőáldozásban

–

a kiengesztelődés liturgiája és dogmatikája

–

a betegek kenetének liturgiája és dogmatikája

–

a házasság (illetve a papi rend) liturgiája és dogmatikája

5. témakör
Az üdvtörténet misztériumainak megjelenése az igeliturgiában, a szentek tiszteletében és a
szentelményekben
–

az igeliturgia, a szentek tisztelete és a szentelmények fogalma

–

az üdvtörténet misztériumai a különféle igeliturgiákban

–

az üdvtörténet misztériumai és a szentek (elsősorban Mária) tiszteletének dogmatikája

–

a főbb szentelmények liturgiája és dogmatikája

6. témakör
Összefoglalás

B.) Alapkövetelmény:
Tudatosítsa a tanuló, hogy az üdvtörténet misztériumait felidéző és megjelenítő liturgia az
értünk meghaló és feltámadó Krisztussal való találkozás „színhelye”.

Ajánlott irodalom
A dogmatika kézikönyve I-II. (Budapest, 1996. Vigilia)
A katolikus egyház katekizmusa (Budapest, 1994. Szent István Társulat)
A keresztény művészet lexikona (J. Seibert szerkesztésében, Budapest, 1986. Corvina)
Alszeghy Zoltán: A kezdetek teológiája (Róma, 1979. TKK); Az ember jövője (Róma, 1981.
TKK); A házasság (Róma, 1982. TKK)
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Babos István: Szentségek - keresztség, bérmálás (Róma, 1975. TKK)
Biblia
Gál Ferenc: Dogmatika (Budapest, 1990. SZIT)
Jungmann, J. A.: A szentmise (1977. Prugg)
Kránitz M. – Szopkó M.: Teológiai kulcsfogalmak szótára (Bp., 2001. SZIT)
Mihályi Gilbert: Az egyház liturgikus élete (Róma, 1980. TKK)
Nemeshegyi Péter: Jó az Isten (Róma, 1981. TKK); A Szentháromság (Róma, 1979. TKK)
Rahner, K., Vorgrimler, H.: Teológiai kisszótár (Budapest, 1980. SZIT)
Sacrosanctum Concilium (zsinati okmány)
Török József: Adoremus (Budapest, 1998.)
Várnagy Antal: Liturgika (Abaliget, 1993. Lámpás)
Verbényi - Arató: Liturgikus lexikon (Budapest, 1989. Ecclesia)

11. évfolyam: Az üdvtörténet erkölcsi tanulságai
Cél- és feladatrendszer
a) Általános oktatási cél: az üdvtörténet erkölcsi tanulságainak feltárásával bemutatjuk a
tanulónak, hogy a konkrét ember erkölcsös élete nem más, mint a személyére vonatkozó
isteni „álomnak” (az éthosznak, a belső embernek, az istenképiségnek) fölfedezése és szabad
megvalósítása avégett, hogy az így beteljesült személy „el tudja majd viselni” az Istennel való
találkozás leírhatatlan örömét. Egyben rámutatunk a személyre szóló isteni elgondolást
szétziláló bűn veszélyeire és arra a tényre, hogy a lényünket romboló bűn okozta károk
helyreállítása csak Jézus Krisztus megváltói halála és feltámadása által lehetséges.
b) Általános nevelési cél: a személytelen követelmény-etikák és az önmegváltást sugalló,
pszichologizáló erénytanok szemléletmódját elkerülve az erkölcsi életet a háromszemélyű
Isten hívására válaszoló önmegvalósítási folyamatnak tekintjük. Ily módon „érdekeltté”
tesszük a tanulót, hiszen az ő személyes boldogságának lehetőségéről és eléréséről beszélünk.
Segítjük őt a hamis istenképek (Isten mint bíró, ellenőr, felügyelő stb.) fölszámolásában, s
ugyanakkor arra bátorítjuk, hogy kicsiny üdvtörténetének bűnös kudarcaiban mindig
bizalommal nyíljon meg az érte meghaló, feltámadó és személyiségét teljessé tenni akaró
Jézus Krisztus felé.

A.) Témakörök
1. témakör
Bevezetés
–

az üdvtörténeti erkölcstan fogalma az éthosz (a vallási szempontból tekintett lelki
alkat, a lelki alkatból fakadó sors, isteni elgondolás) fogalmából kiindulva; az ember
abban az esetben él erkölcsösen, ha személyes üdvtörténelmében fölfedezi, és
szabadon megvalósítja az éthoszt, azaz a személyére vonatkozó örök isteni
elgondolást; ez a szabad önmegvalósítás az Istennel való találkozásnak, azaz a
személy teljes boldogságának egyik előfeltétele
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–

az üdvtörténeti erkölcstan mint személyes üdvtörténetünk útmutatója (s az üdvtörténet
mint szabad önmegvalósításunk hatékony támasza)

2. témakör
A világba lépő ember mint erkölcsi lény
–

az ószövetségi üdvtörténetben élő ember tapasztalata saját erkölcsi mivoltáról (a Ter
3,1-24 vallási drámája és szimbólumai alapján): „a kert minden fájáról ehetsz, de a jó
és rossz tudás fájáról ne egyél!”; az útmutatás célja: az édennel jelképezett boldogság
elérése (a paradicsomi boldogság nem történelmi állapot, hanem Istennek az emberre
vonatkozó örök elgondolása!); a mezítelenség felismerése mint a szégyen és a vádló
lelkiismeret szimbóluma; az önmegvalósítás csak Isten segítségével lehetséges („az
Úristen bőrből ruhát készített az embernek és feleségének, s felöltöztette őket”)

–

az ember erkölcsi mivolta és feladata Jézus tanításában: a megtérést sürgető Jézus;
„Legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5,48); a megtérés és az
erkölcsi fejlődés célja: „a belső ember” (Róm 7,22), azaz a konkrét személyre
vonatkozó isteni elgondolás megvalósítása; az önkibontakoztatás csak Jézus
segítségével lehetséges (vö. Jn 15,1-11)

–

az ember erkölcsi mivoltának megfogalmazása az egyház tanításában: az ember (és
minden személy egyedülálló) istenképisége; az istenképiség mint feladat; az emberi és
az erkölcsi cselekedet; az erkölcsi norma, a „helyes irányultságú ész” (recta ratio), a
lelkiismeret és a kegyelem szerepének erkölcsteológiai fogalma

3. témakör
Az erkölcsös élet és útmutatója: a „törvény”
–

a törvény az ószövetségi üdvtörténetben: a törvény fogalma (nem jogi előírás, hanem
útmutató az életre; vö. MTörv 30,15-20); a tízparancsolat kihirdetése mint az
ószövetségi
nép
történelmi
tapasztalatának
képnyelvi
és
dramatizált
megfogalmazódása (Kiv 19,9-20,21); a Krisztustól elvonatkoztatott ószövetségi
törvény elégtelen volta (a Róm 7-ből kiindulva)

–

a teljessé tett Törvény az újszövetségi üdvtörténet kezdetén: Jézus Krisztus mint a
teljessé tett ószövetségi Törvény (az ószövetségi törvényt egyrészt azzal teszi teljessé,
hogy rámutat a törvény lényegére, másrészt azáltal, hogy megváltó kereszthalálával és
föltámadásával erőt ad teljesítéséhez; vö. Mt 22,34-40 és Róm 8); a jézusi Törvény
tartalmi megfogalmazódása a „nyolc boldogságról” szóló tanításban

–

a jézusi Törvény az egyház tanításában: a törvény fogalma és fajtái az
erkölcsteológiában; az újszövetségi Törvény az értékek világában eligazító erénytan
tükrében (a teológiai erények, a sarkalatos erények és a többi erény); bioetikai témák;
szexuáletikai útmutatások;

4. témakör
Az erkölcsi halál
– a bűn és következménye (az erkölcsi „halál”) az ószövetségi ember üdvtörténelmi
tapasztalatában: a Ter 3,1-24 exegézise
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–

a bűn és „halálos” következménye az újszövetségi szimbolika alapján: Jézus tanítása a
bűn fertőzte világról (a sátán, az ördög, a démon és a világ bűne kifejezések értelme);
a bűn mint Jézus elutasítása; a bűn mint a felebarátban közeledő Jézus elutasítása (vö.
Mt 25,41-46); újszövetségi bűnkatalógusok

–

a bűn és következménye az egyház teológiai reflexiójában: a bűn és az erkölcsi halál
teológiai fogalma; a sátán, az ördög stb. fogalma a funkcionális teológiai
megközelítésben); a bűn mint önrombolás; a bűn fajtái; a bűn nyomában járó állapotok
és lehetőségek (a szenvedés, a reménytelenség, a kárhozat veszélye) nem isteni
büntetések, hanem a bűn logikus következményei (az „Isten büntet” antropomorf
kijelentés értelmezése!)

5. témakör
Az erkölcsi feltámadás - úton a belső ember végső feltámadása felé
–

az erkölcsi feltámadás

–

az erkölcsi föltámadás reménye az ószövetségi üdvtörténetben: a Ter 3,14-15-ben
megfogalmazott ígéret; az isteni megbocsátást föltételező ószövetségi tisztulási
szertartások (az engesztelés napja, a bűnbak rítusa stb.) és megtérések; az ószövetségi
ember is csak Jézus Krisztus megváltásának erejében küzdhetett eredményesen a bűn
ellen („alászállt a poklokra”; a jézusi megváltás hatása és ennek történelmi
megnyilvánulása két különböző dolog!)

–

az erkölcsi föltámadás ténye és alapja az Újszövetségben: a megtérésre vonatkozó
jézusi tanítás (Lk 15,11-32) és Jézus magatartása a bűnösökkel szemben (Jn 8,1-11); a
szabad önmegvalósítást (1 Kor 10,23!) lehetővé tevő Jézus; a bűnbocsánat alapja és a
bűn eltörlésének módja Pál apostol teológiájában (Kol 2,14; Róm 6,10; Ef 2,4-7; 1
Kor 6,14)

–

az erkölcsi föltámadás az egyház tanításában és gyakorlatában: Jézus kereszthalála és
feltámadása mint a bűnös állapot megszüntetésének alapja; az objektív és a szubjektív
megváltás fogalma (a bűn végzetes hatalmának megszüntetése nem egyenlő a bűn
lehetőségének megakadályozásával!); az egyház tagjainak élő kapcsolata a bűn
végzetes hatalmát megszüntető Krisztussal a kiengesztelődés szentségén keresztül

–

úton a belső ember végső feltámadása felé

–

az ószövetségi nép tapasztalata Isten tisztító, megújító
történelmiségéről és sikeréről (vö. Ez 36,16-29 és 37,1-14)

–

újszövetségi tanítás a virrasztásról és a belső ember tökéletessé válásának
folyamatáról: a virrasztó és tanúságtevő élet (Mt 25,1-13 és 28,19-20); a Péter apostol
lelkesedését, bűnét és bűnbánatát bemutató szentírási részletek elemzése; Pál apostol
figyelmeztetése (1 Kor 10,12) és buzdító szavai (Kol 3,10)

–

az egyház tanítása a belső ember szentté válásáról: a megigazulás fogalma és
folyamata a Róm 3,22-26 és a 2 Kor 4,16 levélrészletekből kiindulva; az elvetett
búzaszem (Jn 12,24) sorsához hasonló keresztény élet; a személyünkre vonatkozó
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isteni elgondolás Isten erejében történő megvalósításának végső célja: felkészülés az
Istennel való találkozás leírhatatlan örömére (vö. 1 Pét 1,15-16; 1 Ján 3,1-6; Jel 19,69)
6. témakör
Összefoglalás

B.) Alapkövetelmény
Az üdvtörténeti erkölcstan segítse a tanulót annak az igazságnak belátásában, hogy az Isten
által „öröktől fogva megálmodott” személyiségünk (az éthosz) megvalósítása nem azért
fontos, mert ennek elmaradása esetén „Isten megbüntet”, hanem azért, hogy felkészülhessünk
a Vele való találkozás boldogságának „elviselésére”. Egyúttal azt is szívébe akarta vésni,
hogy ha bűneinkkel szétziláljuk a bennünk levő isteni vázlatot, mindig bizalommal forduljunk
Jézushoz, mert egyedül Ő tudja „restaurálni” Isten bennünk rejtőzködő képét.

Ajánlott irodalom
A II. Vatikáni Zsinat tanítása (Budapest, 1975. SZIT)
A katolikus egyház katekizmusa (Budapest, 1994. Szent István Társulat)
A katolikusok hite (Budapest, 1992. SZIT)
Alszeghy Zoltán: A kezdetek teológiája (Róma, 1979. TKK)
Biblia
Böckle, F.: A morálteológia alapfogalmai (Bécs, 1975. OMC)
Haag, H.: Bibliai lexikon (Budapest, 1989. SZIT)
Häring, B.: Krisztus törvénye I. (Pannonhalma-Róma, 1997.)
Hãring, B.: Krisztus törvénye II. (Pannonhalma-Róma, 1997.)
Jelenits István: Katolikus erkölcstan (Budapest, 1989. KKF)
Király Ernő: A keresztény élethivatás (Budapest, 1982. SZIT)
Léon-Dufour, X.: Biblikus teológiai szótár (Róma, 1976.)
Liégé, P-A.: Krisztusi élet (Bécs, 1973. OMC)
Mácz István: Kísértés a jóra (Budapest, 1993. SZIT)
Rahner, K.: Mit jelent Jézust szeretni? (Budapest, 1992. Herder)
Rahner, K., Vorgrimler, H.: Teológiai kisszótár (Budapest, 1980. SZIT)
Somfai Béla: Bioetika (Szeged, 1996. SZHF belső használatra)
Somfai Béla: Szexuális etika (Szeged, 1996. SZHF belső használatra)
Somfai Béla: Szociális etika (Szeged, 1997. SZHF belső használatra)
Varga Andor: Az erkölcsi élet alapjai (Róma 1978. TKK)
Veritatis splendor (pápai enciklika, Budapest, 1994. SZIT)
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12. évfolyam: Az üdvtörténet alapjai az ész fényében
Cél- és feladatrendszer
a) Általános oktatási cél: az üdvtörténet alapigazságait (a hit előfeltételeit) az ész
természetes fényében (azaz csupán a történettudomány és a logikus gondolkodású filozófia
segítségével) vizsgáljuk, és rámutatunk, hogy ezek az igazságok az emberi ész ítélőszéke előtt
is megállják helyüket.
b) Általános nevelési cél: a hit előfeltételeinek ésszerűségére utalva tudatosítjuk a tanulóban,
hogy a Jézusba vetett hit nemcsak ésszerű állásfoglalás, hanem megvalósítandó feladat is (ha
van irracionális dolog a világon, akkor ez a bűn, vagyis az emberhez közeledő Isten
elutasítása).

A.) Témakörök
1. témakör
Általános bevezető
–

az üdvtörténet apológiájának fogalma és célja (a katolikus tanítás hihetőségének és
hiendőségének igazolása)

–

módszere és témái (a „praeambula fidei”)

2. témakör
A vallás ténye és lehetősége
–

bevezetés: a vallás filozófiai fogalma

–

a kereszténység előtti keleti vallások és a zsidó vallás (személyes Isten; a messiási
eszme)
a keresztény vallás megkülönböztető jegyei (miért vagyok keresztény?)

–
–

a vallás fogalma és lehetősége a katolikus egyház önértelmezésében: a vallás fogalma
(különféle megközelítések); a vallás alapja: az ember nyitottsága a Végtelenre (háttéri
tapasztalat) és Isten léte (istenérvek, vö. filozófia); az „egy Isten - sok vallás”
problémája

3. témakör
A Krisztus-esemény bizonyossága
–

bevezetés:
a
(transzcendens-immanens)
igazolhatóságának problémája

–

Jézus történetisége pogány és zsidó források alapján

–

a Krisztus-esemény történetileg igazolható „oldala” a sajátos műfajokban
megfogalmazódó újszövetségi könyvek alapján: a hittel és szeretettel megfestett
15

Krisztus-esemény

fogalma

és

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

–

irodalmi portrékból jobban ismerjük a történeti Jézust, mintha csupán fényképeink
volnának róla; Jézus életének főbb adatai; Jézus messiási és isteni öntudatának ténye;
Jézus csodái mint isteni mivoltának jelei
a Krisztus-esemény az egyház kritikai reflexiójában: Jézus feltámadásának
„igazolhatósága” a nagypéntek és az első pünkösd közötti szakadék problémájából
kiindulva; a feltámadt Krisztussal való találkozás lehetősége a bibliai szövegek helyes
értelmezése alapján (Emmausz)

4. témakör
Az egyház jézusi alapítása és szükséges volta
–

az egyház fogalma a katolikus egyház önértelmezése (azaz a II. vatikáni zsinat
tanítása) alapján

–

az egyház ószövetségi gyökerei

–

az egyház jézusi eredetének ténye és szükséges volta az újszövetségi iratok alapján

–

az önmagát igazoló egyház a történelemben: az egyháznak mint hierarchikus
intézménynek létrejötte, létjogosultsága és a pápai primátus igazolhatósága; az egyház
négy ismertetőjegye és a katolikus egyház; az egyház szükséges volta és „az egyházon
kívül nincs üdvösség” elv értelme

5. témakör
A kinyilatkoztatás lehetősége és ténye
–

a kinyilatkoztatás (és a sugalmazás) fogalma, módjai és lehetősége (az ember mint „az
Ige hallgatója”)

–

az ószövetségi kinyilatkoztatás ténye (a zsidóság történelmi tapasztalata; az
ószövetségi könyvek sugalmazottságának kérdése; az ószövetségi iratok és a mítoszok
különbsége)

–

Jézus mint hitet eredményező és feltételező Kinyilatkoztatás (az önmagát
Kinyilatkoztatásnak tekintő Jézus és történetileg ellenőrizhető hatása; az újszövetségi
iratok sugalmazottságának és megbízhatóságának kérdése; az újszövetségi vallási
drámák és a mítoszok különbsége)

–

az egyház mint a kinyilatkoztatás tévedhetetlen
tévedhetetlenségének fogalma; a tanítóhivatal fogalma)

hirdetője

(az

egyház

6. témakör
Összefoglalás

B./ Alapkövetelmény
Az üdvtörténet racionális és kritikus vizsgálata vezesse rá a tanulót arra, hogy a Jézusba vetett
hit ésszerű engedelmesség, mert a hit előfeltételei (Isten léte, az ember nyitottsága Istenre;
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Jézus történetisége és feltámadása; az egyház jézusi eredete és a kinyilatkoztatás ténye) az
emberi ész ítélete alapján is hitelre méltó előfeltételek. S ha hitelre méltóak, hitre, elfogadásra
szólítják az embert.

Ajánlott irodalom
A dogmatika kézikönyve I-II. (Bp., 1996-97. Vigilia)
A vallás a fundamentális teológia szempontjából (Várnai Jakab összeállítása, Szeged, 1992.
Agapé)
Alapvető egyháztan (szöveggyűjtemény, Szeged, 1994. Hittud. Főiskola)
Biblia
Az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai (Bp., 1997. Örökmécs)
De Rosa, G.: Vallások, szekták és a kereszténység (Budapest, 1991. SZIT)
Dei Verbum, Lumen Gentium, Ad Gentes, Nostra Aetate (zsinati dokumentumok)
Előd István: Vallás és egyház (Budapest, 1981. SZIT)
Gál Ferenc: Dogmatika I-II. (Budapest, 1990. SZIT)
Gánóczy Sándor: Az egyház (Róma, 1980. TKK)
Hardy Gilbert: Vallásbölcseleti bevezetés (Róma, 1977. TKK)
Kasper, W.: Jézus a Krisztus (Vigilia Kiadó, 1996)
Koncz Lajos: A Krisztus-esemény (Budapest, 1980.)
Kránitz M. – Szopkó M.: Teológiai kulcsfogalmak szótára (Bp., 2001- SZIT)
Lukács László: Alapvető hittan (Budapest, 1989. KKF)
Mítosz és kinyilatkoztatás (Várnai Jakab szerkesztésében, Szeged, 1993. Hittud. Főiskola)
Nyíri Tamás: Ki ez az ember? (Budapest, 1976. SZIT)
Rahner, K.: A hit alapjai (Budapest, 1985. Hittud. Akadémia)
Rahner, K.: Az Ige hallgatója (Budapest, 1991. Gondolat)
Rahner, K.-Vorgrimler, H.: Teológiai kisszótár (Budapest, 1980. SZIT)
Sesboüé, B.: Krisztus pedagógiája (Vigilia Kiadó, 1997)
Tarnay Brunó: Jézus Krisztus Isten Kinyilatkoztatása (Budapest, 1989. Hittud. Akad.)
Tarnay Brunó: Katolicizmus és kultuszok (Pannonhalma, 1992. Bencés)
Turay Alfréd: Istent kereső filozófusok (Budapest, 1993. SZIT)
Várnai Jakab szerkesztésében: A kinyilatkoztatás (Szeged, 1995. Hittudományi Főiskola)

Ellenőrzés, értékelés, minősítés
Az ellenőrzési és értékelési alapelveknél a didaktika nyújtotta lehetőségekkel élünk. Többek
között a feladatlapos felmérések különböző formáit használjuk. Értékelésünknél figyelembe
vesszük, hogy csak a vallásismeret elsajátítása mérhető és értékelhető. A hitbeli fejlődés foka,
mértéke, annak őszintesége a kegyelem kérdése és Isten ítéletére tartozik. Alapszabályunk,
hogy értékelésünk mindig nevelőértékű legyen. Érdemjegyekkel büntetni igen veszélyes, a
személyiség fejlődése szempontjából nagyon káros, tantárgyunkhoz pedig méltatlan. Az
osztályzatok bekerülnek a tanulók bizonyítványába.
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Az érettségi vizsga általános formai követelményei
A vizsga formája középszinten szóbeli, emelt szinten írásbeli és szóbeli.
A vizsgázó és vizsgáztatónak azonos felekezethez kell tartoznia, a vizsgáztatónak saját egyházától
is megbízással kell rendelkezinie. Ha a vizsgaelnök más felekezethez tartozik, akkor nem bírálhatja
felül az akkreditált szaktanár értékelését. Feladata a vizsga törvényességének felügyelete.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó 3 részből álló tételt kap: egy biblikus tétel, egy dogmatikai és
erkölcstani tétel és egy történelmi, gyakorlati tétel. A szóbeli érettségi vizsga tételeit a szaktanár
fogalmazza meg és azokat - a megfelelő jóváhagyás után -, fél évvel az érettségi vizsga előtt közölni
kell a tanulókkal.
Írásbeli dolgozat egy megtartandó előadás leírt szövege. Az érettségiző három megadott tétel közül
választhat. Az írásbeli tételeket központilag fogalmazzák meg minden évben - a Püspöki Kar
megbízása és a hittanárok javaslatainak figyelembe vételével -, s azokat a más tárgyak tételeihez
hasonlóan kell kezelni és kihirdetni.
Az érettségi vizsga általános tartalmi követelményei az érettségi tételek megfogalmazásához
Középszinten
Ismerje az Egyház hitvallását. Ismerje a tanuló a kersztény egyház tanításának alapvető tételeit.
Ismerje a katekizmus valamennyi kérdésének anyagát. Ismerje a jelentős bibliai helyeket és azok
helyes értelmezését, tudja, hogy mely könyvek tartoznak a Bibliába. Ismerje a leggyakoribb
imádságokat.
Legyenek bevezetéstudományi ismeretei az Ószövetségre vonatkozóan. Ismerje a tanuló az
őstörténetet, benne a teremtő Istent, aki az embereknek - bűne ellenére - gondját viseli. Ismerje az
ősatyák és a kiválasztott nép történetének fontos eseményeit, a Jézusra vonatkozó próféciákat, azok
keletkezésének körülményeit.
Ismerje a tanuló az újszövetségi könyvek keletkezésének történetét és célját, lásson párhuzamokat
és eltéréseket, valamint ezek okát. Ismerje Jézus Krisztus földi életének eseményeit, tanítását,
példabeszédeit, csodáit, megváltó áldozatát és feltámadását, Isten üdvözítő tervének legfontosabb
pontjait. Legyenek alapvető ismeretei Jézusnak és az apostoli kornak történeti hátteréről. Ismerje a
Szentlélek tevékenységéről szóló bibliai tanítást, az Egyház történelmének kezdeteit, fontos
fordulópontjait, lássa ezekben Isten kegyelmi tevékenységét, gondviselő szeretetét. Ismerjen az
emberi élet és az Egyház megújítására törekvő egyháztörténeti személyiségeket, közösségeket és
mozgalmakat, lásson életükben a példát Krisztus elkötelezett követésére, az Egyház szeretetére.
Lássa, hogy Isten kegyelme által ma is közöttünk és bennünk él, és általunk is munkálkodik.
Gondviselésének terveiben és munkájában feladatot bíz ránk.
Ismerje az Egyház liturgiáját, szentségeit, imádságait, énekeit és jelképeit, a liturgikus év ünnepeit,
eredetüket, jelentőségüket, az ünnepi szokásokat, az egyházi előírásokat. (Böjti fegyelem,
házasságjogi, stb.) Legyen tájékozott a szentek, elsősorban a Szűzanya tiszteletével kapcsolatos
kérdésekben.
Ismerje az Egyházról szóló tanítást, ismerje egyházának szervezetét, főbb szolgálati területeit,
vezetőit és felelős személyeit. Ismerje egyházának előírásait, követelményeit és hagyományos
szokásait.
Ismerje a történelmi egyházakat, a közöttük lévő eltéréseket: tanításukban, liturgiájukban és
felépítésükben. Ismerje a különböző szekták jellegzetességeit, és veszélyeit a keresztények
egységére. Ezek ismeretében tudja igazolni saját katolikus álláspontját. Saját hitéhez ragaszkodva
tudja tiszteletben tartani és megérteni a más felekezethez tartozókat, annak tudatában, hogy minél
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közelebb kerülünk Jézus Krisztushoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz is, és így jutunk el az
igazi egységre Jézus Krisztusban. A nagy világvallások alapvető gondolataiban ismerje fel a tanuló
Isten üdvözítő tervének nagyszerűségét, aki Jézus Krisztus által minden embert el akar vezetni az
igazság ismeretére és az örök üdvösségre. Ismerje a nem hívők és a másként gondolkodók
leggyakoribb kifogásait, és adjon rájuk kielégitő választ.
Ismerje a tanuló a keresztény ember felelősségét a teremtett világban, hogy mint a Teremtő
munkatársa azt építse és szépítse, védje az életet és környezetét. Lássa feladatait a saját családja,
közössége és népe iránti kötelességeit. Ismerje a keresztény etika normáit a családi- és a közélettel
kapcsolatban, a munka, a pihenés és a társadalmi élet területén.
Emelt szinten
A középszintű vizsga követelményeinek elmélyültebb és részletesebb ismerete, magasabb fogalmi
szinten. A ketekizmus kérdéseire megfogalmazott válaszok szószerinti ismerete, a legjelentősebb
bibliai részletek emlékezetből való idézése. Legyen képes hívő világnézetén alapuló előadások
tartására.
Az emelt szintű hittan érettségi vizsga feltételezi, hogy a vizsgázó külön olvasmányaival vagy hittan
fakultáción való részvéltelével szerez a tantervi anyagot meghaladó ismereteket.
Legyen jártas az egyháztörténelem jelentős kérdéseiben. Ismerje iskolájának történetét. Tudjon
véleményt alkotni a mai vallási áramlatokról, különbséget tenni ökumené és szinkretizmus között.
Ismerje az egyházi művészet főbb alkotásait.
Legyen jártas az Egyház tanításáról a közéleti, társadalmi, gazdasági, kulturális, egészségügyi stb
területein. Ismerje a keresztény nevelés alapelveit és gyakorlati tudnivalóit.
Érdeklődési területének megfelelően legyen jártas a humán és reáltudományoknak a hívő
világnézetet érintő kérdéseiben.

A LEGFONTOSABB IMÁDSÁGOK ÉS TUDNIVALÓK
A keresztvetés
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
A Szentháromság dicsőítése
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen.
Az apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus
Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz
Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a
poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható
Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus
Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet.
Ámen.
Az Úr imája (Miatyánk)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen
meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk
ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy
minket kisértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.) Ámen.
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Az isteni erények felindítása
Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy.
Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és
áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál
érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
Az Úr angyala
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, - és ő méhében foganá Szentlélektől szent Fiát.
Üdvözlégy...
Íme az Úrnak szolgáló leánya, - legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy...
És az Ige testté lőn, - és miköztünk lakozék.
Üdvözlégy...
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali
üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és
keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Ámen.
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Reggeli imádság
Szívem első gondolata
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem!
Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.
Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj! Ámen.
Más reggeli imádság
Szívből kérlek Istenem,
Ma egész nap légy velem.
Segíts meg, hogy jó legyek,
Mindenkivel jót tegyek.
Ha rám nézel e napon
Öröm legyen arcodon.Ámen
Esti imádság
Ó édes Istenem,
Hálát mond a lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.
Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!
Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.
Szűzanyám, s őrangyal
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem. Ámen.
Más esti imádság
Kezed közé leteszem
Elmúlt napom, Istenem.
Minden munkám, örömöm,
Ami jó volt, köszönöm.
Ígérem, még jobb leszek
Őrizd Uram, gyermeked. Ámen.
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Krisztus lelke szentelj meg engem
Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihless meg
engem, Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem, Ó édes Jézus hallgass meg engem! Szent
sebeidbe rejt el engem, Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled, A gonosz ellenségtől oltalmazz engem.
Halálom óráján hívj magadhoz engem! És engedj Hozzád jutnom, Hogy szentjeiddel dicsérjelek,
Mindörökkön örökké. Amen.
Fogadd el Uram, szabadságomat
Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat s emlékezésem.
Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok Uram egyszerre mindent. Legyen
felettünk korlátlan úr rendelkezésed. Csak egyet hagyj meg ajándékul: szeretnem téged. Csak a
szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más nem kell.
Amen.
Most segíts meg Mária...
Most segíts meg Mária , Ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem
veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anyánk vagy. Most segíts meg Mária , Ó
irgalmas Szűzanya! Amen.
Oltalmad alá futunk...
Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja. Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején, hanem
oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkor, dicsőséges és áldott Szűz. Asszonyunk,
Közbenjárónk és Szószólónk! Engeszteld értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass be minket
Szent Fiadnak. Amen
Szűz szülője Istennek...
Szűz szülője Istennek, Engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, Tied jó és balsorsban, Tied
küzdve, szenvedve, Tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, Engedd, hogy tied legyek. Anyám,
benned bízom és remélek, Anyám, teutánad epedek. Anyám, te jóságos, kegyelmezz, Anyám, te
hatalmas védelmezz. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó jöjj segíts szenvedni! Anyám, ó jöjj,
ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas! Akarsz is segíteni ó irgalmas! Kell is
segítened ó hűséges! Fogsz is segíteni, ó kegyelmes! Anyám, te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vigasztalója, Bűnösök oltalmazója és menedéke, Föld reménye s mennyek ékessége! Ki
kérte még segítségedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom
minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életben s halálban:
Mária mindig segít, minden balsorsban. Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, Hogy veled
leszek ó Anyám, fönn az égben. Szűz szülője Istennek, Engedd, hogy tied legyek. Amen
Szent József légy házunk őre
Szent József légy házunk ura, kis családunk pátrónusa. Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben
példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami
üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket
Jézusodnak és szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása.
Amen
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A szentolvasó (Rózsafüzér)
Az első három Üdvözlégyben:
1.
aki hitünket növelje.
2.
aki reményünket erősítse.
3.
aki szeretetünket tökéletesítse.
Az örvendetes olvasó titkai:
1.
2.
3.
4.
5.

akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
akit te, Szent Szűz a világra szültél.
akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál.
akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

A fájdalmas olvasó titkai:
1.
2.
3.
4.
5.

aki érettünk vérrel verítékezett.
akit érettünk megostoroztak.
akit érettünk tövissel koronáztak.
aki érettünk a keresztet hordozta.
akit érettünk keresztre feszítettek.

A dicsőséges olvasó titkai:
1.
2.
3.
4.
5.

aki a halálból feltámadt.
aki a mennybe fölment.
aki nekünk a Szentlelket elküldte.
aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.
aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

A szentségek
1. a keresztség
2. a bérmálás
3. az Eukarisztia
4. a bűnbocsánat szentsége
5. a betegek kenete
6. az egyházi rend
7. a házasság
Hitünk fő igazságai
1.
Egy Isten van. - Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2.
Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja.
3.
A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen.
4.
Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. - Isten igazságos, a jókat
megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti.
5.
Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.
6.
Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.
7.
Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.
Jézus örömhíre
Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív országába, gyermekévé fogad, és földi
életünk után hazavár az örök életre.
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A főparancsolat (Vö. Mk 12,30-31)
1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden
erődből.
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.
Jézus “új parancsa” (Vö. Jn 13,35)
Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.
A tízparancsolat
1.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
2.
Isten nevét hiába ne vedd!
3.
Az Úr napját szenteld meg!
4.
Atyádat és anyádat tiszteld!
5.
Ne ölj!
6.
Ne paráználkodj!
7.
Ne lopj!
8.
Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
9.
Felebarátod házastársát ne kívánd!
10.
Mások tulajdonát ne kívánd!
Az Egyház öt parancsolata
1.
2.
3.
4.
5.

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

Így készülünk a szentgyónásra
A Szentlélek segítségét kérjük
Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és
őszintén meggyónjam.
Megvizsgáljuk lelkiismeretünket
Utoljára gyóntam:... Áldozni szoktam:... Bűneim...
(Valamelyik lelkitükör segítségével gondolatban szedd össze, és jegyezd meg, hogy milyen
bűnökkel bántottad meg a jó Istent. Ha valamit meg akarsz kérdezni, akkor arra is készülj fel!)
Megbánjuk bűneinket (Bánatimádság)
Istenem, szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak.
Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.
(Más bánatimát is mondhatsz. Nézz a kereszten szenvedő Jézusra, és így indíts magadban
bánatot.)
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LELKITÜKRÖK
A) Lelkitükör Isten tíz parancsolata alapján.
1.
Isten teremtő, mennyei Atyám. - Szeretem-e Őt, és szívesen beszélgetek-e vele?
Ismerem-e tanítását? Figyelek-e üzenetére? Őt szolgálom-e életemmel tanulásommal?
Szoktam-e rendszeresen imádkozni? (Imádság elhanyagolása)
2.
Istenről tisztelettel és szeretettel beszéljünk. - Hogyan beszéltem róla? (Káromkodás)
3.
Vasárnap az Úr napja. - Neki szentelem-e? Hogyan vettem részt a szentmisén?
Szoktam-e áldozni? Hogyan töltöttem a vasárnapot? (Misemulasztás)
4.
Szüleim Isten helyettesei. Ezért engedelmeskedünk, segítünk és örömet szerzünk
nekik, imádkozunk értük. - Így szeretem-e őket? (Engedetlenség, feleselés,
megszomorítás.)
5.
Isten testi és lelki életet adott nekünk. Ezért vigyázunk a magunk és mások életére. Vigyáztam-e egészségemre? Jó voltam-e másokhoz? Segítettem-e nekik? (Csúfolódás,
verekedés, veszekedés, rosszra tanítás, közlekedési szabályok megsértése.)
6.
Légy szemérmes! Isten akarata, hogy testben-lélekben tisztán éljünk. - Ilyen voltam-e
gondolataimban, szavaimban, cselekedeteimben? (Szemérmetlenkedés.)
7.
Isten ránk bízta a világot. Azt kívánja, hogy becsületesen dolgozzunk, és becsüljük
meg a magunk és mások tulajdonát. - Vigyáztam-e a magam és mások holmijára?
Adtam-e a magaméból más rászorulónak? Hogyan végeztem munkámat? (Lopás,
károkozás, kötelességmulasztás, lustaság.)
8.
Jézus azt akarja, hogy megbízhatóak legyünk, vigyázzunk a becsületre, mindenkiről
szeretettel beszéljünk. - Megbízható, őszinte voltam? Megvédtem-e más becsületét?
(Hazugság, árulkodás, rágalmazás, titok kibeszélése.)
9.
Mennyei Atyánk azt akarja, hogy szüleink hűségesen szeressék egymást. - Örülök-e
annak, hogy szüleim szeretik egymást? (Békétlenség, pártoskodás a családban.)
10.
A jószívű és önzetlen ember kedves Isten előtt. - Mit teszek Jézus kedvéért? Milyenek
a kívánságaim? (Torkosság, irigység, önzés, gőg.)
B) Lelkitükör a szeretet parancsa alapján
I.

Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem!

1.

Hit: Ismerem-e Jézus tanítását? Figyelek-e Isten üzenetére? Szeretettel beszélek-e
Istenről?
Imádság: Szívesen imádkozom-e minden nap? Odafigyelek-e imádság közben?
Szentmise: Szívesen járok-e szentmisére? Szoktam-e gyakran áldozni? Hogyan
viselkedem a szentmisén? Mondom-e a közös imádságokat?
Bűnbánat: Törekszem-e hibáim kijavítására? Megbánom-e naponta bűneimet?
Rendszeresen gyónok-e? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? (Péntek)

2.
3.
4.
II.

Szeretem embertársaimat, ahogyan Jézus szeretett minket!

1.

Szüleim: Engedelmes vagyok-e? Szoktam segíteni, örömet szerezni? Megbízható
vagyok?
Testvéreim, társaim: Jóindulatú és udvarias vagyok-e? Szoktam-e másoknak segíteni,
örömet szerezni? Vigyázok-e mások holmijára? Szemérmes vagyok-e?
Közösség: Teljesítem-e kötelességeimet vállalok-e közmunkát? Igazságos vagyok-e?
Megbízható, becsületes vagyok-e? Békességes vagyok-e?
Egyház: Segítek-e másokat a kegyelmi életben? A hittantanulásban? Figyelek-e
egyházi elöljáróimra?

2.
3.
4.
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C) Lelkitükör a leggyakoribb “gyermekbűnök” szerint
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nem imádkoztam (reggel, este). Rosszul imádkoztam. Hitem ellen beszéltem. Nem
tanultam meg a hittant.
Káromkodtam. Átkozódtam. Szitkozódtam. Feleslegesen vagy hamisan (hazugságra)
esküdtem. Szent dolgokkal tréfálkoztam.
Szentmisét mulasztottam, vagy elkéstem. Templomban rossz voltam.
Szüleimet megszomorítottam. Nem engedelmeskedtem. Nem segítettem. Feleseltem.
Nevelőimet kijátszottam.
Veszekedtem. Csúfolódtam. Verekedtem. Haragot tartottam. Mást bűnre csábítottam.
Egészségemre nem vigyáztam. Nem tartottam meg a közlekedési szabályokat.
Szemérmetlenül néztem. Szemérmetlenül beszéltem. Szemérmetlent játszottam.
Leckémet nem tanultam meg. Loptam. Csaltam. Kárt okoztam. Holmimra nem
vigyáztam. Kötelességemet elmulasztottam.
Hazudtam. Árulkodtam. Rágalmaztam. Titkot elárultam.
Önző voltam. Elégedetlen voltam. Telhetetlen voltam. Irigy voltam. Hiú voltam.
Öntelt voltam.
Nem törekedtem hibáimat kijavítani.

D) Lelkitükör fiatalok számára.
Mikor gyóntam utoljára?
Milyen gyakran szoktam áldozni?
I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem!
1.
2.
3.
4.

A hit: Ismerem-e hitünk tanítását? Utánanézek-e a felmerülő nehézségeknek?
Figyelek-e Isten üzenetére? Olvasom-e naponta a Szentírást? Szeretettel beszélek-e
Istenről, vallásról, egyházamról?
Az imádság: Rendszeresen, szívesen és jól imádkozom-e? Részt veszek-e a közös
imádságokban? Szoktam-e saját szavaimmal is imádkozni?
A szentmise: Szívesen és pontosan járok-e szentmisére? Tevékeny-e részvételem?
Szoktam-e áldozni? Tudatosan követem-e Jézust? Segítségére vagyok-e másoknak,
hogy részt tudjanak venni a vasárnapi szentmisén?
A bűnbánat: Komolyan törekszem-e hibáim kijavítására? Tudom-e fegyelmezni
magamat, szavaimat, indulataimat? Egészséges-e életmódom, mértékletes vagyok-e?
Megbánom-e naponta bűneimet? Meg tudok-e bocsánati másoknak? Hogyan tartom
meg a bűntánati napokat? Rendszeresen gyónok-e? Van-e lelkivezetőm, akitől
tanácsot kérhetek?

II. Szeretem embertársaimat, ahogy Jézus szeretett minket!
1.
2.

3.
4.

A család: Megbecsülöm-e szüleimet? Segítek-e nekik? Megbízhatnak-e bennem? Jó
kapcsolatban vagyok-e velük? Nem akarom-e kihasználni őket? Elnéző vagyok-e
gyengeségeik iránt?
A testvérek és társak: Jóindulatú, udvarias vagyok-e mindenkihez? Tudok-e
megbocsátani? Okoztam-e kárt valakinek, jóvátettem-e? Vigyázok-e mások életére,
becsületére, testi-lelki épségére és egészségére? Szereztem-e másoknak örömet?
Szoktam-e másoknak segíteni? Megértő vagyok-e, törődöm-e mások bajával?
Jövendőbelim: Van-e bennem felelősségtudat? Nem éltem-e vissza mások bizalmával?
Fegyelmezni tudom-e nemi ösztönömet? Kerülöm-e a bűnre vezető alkalmat?
A közösség: Becsülettel teljesítem-e kötelességeimet? Továbbképzem-e magamat?
Részt veszek-e a közösség életében? Fejlesztem-e képességeimet? Vállalok-e
társadalmi munkát? Igazságos vagyok-e? Helyesen kezelem-e az anyagi javakat?
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5.

Nem életem-e vissza helyzetemmel? Megbízható, igazmondó vagyok-e?
Beilleszkedek-e a közösségbe, elviselem-e az embereket, és én elviselhető vagyok-e?
Egyházam: Részt veszek-e a keresztény közösség életében? Milyen apostoli
szolgálatokat vállalok? Segítek-e másokat a kegyelmi életben? Tanúságtevő
keresztény vagyok-e?

Rövid bánatima:
Istenem, szeretlek téged! Ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel
megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem,
és a bűnt kerülöm.
A SZENTGYÓNÁS MÓDJA
1.
2.
3.

4.
az

5.
6.
7.

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

Középszintű érettségi témakörei

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

II. Újszövetség
Témakör: Krisztus misztériuma: Jézus születése és gyermekkora, személye, küldetése,
tanítása, a Messiás közössége
A tétel javaslatok
1. Jézus születése Máté szerint (Mt 1, 1 - 2, 23)
2. Jézus születése Lukács szerint (Lk 1,1 – 2, 52)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

A megtestesülés János himnuszában (Jn 1, 1 – 18)
A Messiás személyét bemutató szövegek (pl. Lk 4, 16 – 21; Mk 2, 23-28)
Jézus eljövetelének célja (pl. Mt 5, 17-20; Lk 15, 11-32)
Jézus tanítása Isten Országáról ( pl. Mt 5, 1-12; Mt 6, 9-15)
Jézus tanítványi köre (pl. Mk 3, 13-19; Lk 10, 1-16)
Jézus meghívó szeretete (pl. Lk 19, 1-10; Mt 15, 21-28))

B tétel javaslatok
1. Az üdvtörténet újszövetségi szakasza
2. Az Újszövetség kánonja
3. Az Újszövetség főbb műfajai: evangéliumok
4. Az Újszövetség főbb műfajai: apostoli levél
5. Az Újszövetség főbb műfajai: apokalipszis
6. Jézus születésének időszaka a történettudományokban
7. A gyermekség evangéliumok műfaji sajátosságai (nemzetségtábla, epizód, midrás,
előszó)
8. Ószövetségi elemek a gyermekség evangéliumokban
9. Palesztina politikai helyzete Jézus idejében
10. Palesztina vallási helyzete Jézus idejében
11. Jézus működését bemutató irodalmi műfajok (vitabeszéd, megtérés történet, példázat
boldogmondás, stb.)
12. A Messiás címei az Újszövetségben
13. Az Isten Országa kifejezés magyarázata Máté evangéliuma alapján
14. Izrael vallási közösségének tagozódása Jézus idejében
15. Jézus tevékenységét bemutató irodalmi műfajok (neveket tartalmazó lista, epizód,
katekézis, találkozás-elbeszélés)
Témakör:

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

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

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

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

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

VI. „A Messiás mint a népek világossága”
Vallás, világvallások, egyház, kinyilatkoztatás
Témakör: A vallás ténye és lehetősége. A Krisztus-esemény bizonyossága
A tétel javaslatok
1. A vallás ténye és lehetősége
2. A vallás fogalma és lehetősége a katolikus egyház önértelmezésében
3. A II. Vatikáni Zsinat vallásszabadságról szóló nyilatkozatának bemutatása
4. A II. Vatikáni Zsinat az ökumenizmusról szóló nyilatkozatának bemutatása
5. A II. Vatikáni Zsinat nyilatkozata a nem keresztény vallásokról: hinduizmus,
buddhizmus, zsidó vallás, iszlám
6. Jézus történetiségének igazolása pogány, zsidó és római források alapján
7. A Krisztus-esemény történetileg igazolható oldala az újszövetségi könyvek alapján
8. Jézus feltámadásának igazolhatósága
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B tétel javaslatok
1. A vallásfilozófia fogalma
2. Az üdvtörténet apológiájának fogalma és célja
3. Az Isten létének bölcseleti bizonyítása
4. Az ökumenikus párbeszéd lehetőségei és megvalósulása napjainkban
5. A keresztény-iszlám párbeszéd lehetőségei korunkban
6. A zsidó-keresztény párbeszéd korunkban
7. Keleti vallások és a keresztény együttműködésének lehetőségei
8. Az egy Isten – sok vallás problémája (a nem-keresztény vallások elvi jellegű
értékelése)
Témakör: Az egyház és a kinyilatkoztatás
A tétel javaslatok
1. Az egyház ószövetségi gyökerei
2. Az egyház jézusi eredetének ténye és szükséges volta az újszövetségi iratok alapján
3. A katolikus egyház önértelmezése a Lumen gentium dogmatikai konstitúció alapján
4. A kinyilatkoztatás és a sugalmazás fogalma, módjai és lehetősége
5. Az ószövetségi kinyilatkoztatás ténye
6. Jézus mint hitet eredményező és feltételező kinyilatkoztatás
7. A hit és a cselekvés összefüggése, a hit mint ésszerű engedelmesség
8. Az egyház mint a kinyilatkoztatás tévedhetetlen hirdetője
B tétel javaslatok
1. Az egyház négy ismertetőjegye
2. Az egyház fogalma a Lumen gentium dogmatikai konstitúció alapján
3. A kinyilatkoztatás értelmezése a Lumen gentium dogmatikai konstitúció alapján
4. Az ószövetségi iratok és a mítoszok különbsége
5. Az újszövetségi iratok sugalmazottságának és megbízhatóságának kérdése
6. Az újszövetségi vallási drámák és a mítoszok különbsége
7. A hierarchia és a tanítóhivatal fogalma, jelentősége a katolikus egyház életében
8. Krisztus egyházának fogyatkozhatatlansága és tévedhetetlensége
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REFORMÁTUS HITTAN
9. évfolyam
Isten üdvterve az ószövetségi kijelentésben
Életkori sajátosság
A 14-15 évesek gondolkodásában
meghatározóak az érzelmek.
Érzelmi biztonságot várnak a
hittanórától, magától a hittől, s a
hittan tanártól. Rendkívül
felerősödik a személyesség
mindenféle kérdésben –
tapasztalatok, vélemény
megfogalmazása, kritika a világgal
szemben, ugyanakkor a közösség
hatalmas igénylése. Erkölcsi
normák határozott képviselete
szükséges, mert azonnal jelzik az
ellentmondásokat.
Megkezdődnek a nemek közötti
érdeklődések, ezért
mindenképpen sort kell
kerítenünk erre a témára, tiszta és
igaz eligazítást kell adnunk a kor
visszásságai között. A személyes
kapcsolatokban főként izgalmasak számukra a tekintély a
barátság, a képmutatás,
őszinteség kérdéskörei, a
személyes felelősség problémái a
pénz, munka, imádság,
igeolvasás, hitbeli értelmezési
keretek között: Isten mindenhatósága, a szenvedés, halál
problémái, az élet nagy kérdései.

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

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

Minimum követelmény
A tanuló legyen tisztában
azzal, hogy kik által, s miért
íratott a Biblia, tudja
világosan elkülöníteni,
hogy a hit és a tudás nem
ellentétek, hanem ez a
valóság mélyebb
megismerésében adott
segítségadása Istennek.
Kezdje olvasni a Bibliáját,
mint ami neki is íratott!
Tudja, hogy ö is Isten
teremtménye ennek
minden felelősségével
és a bűn terhével együtt.
Alapfogalom:
– istenképűség
– eredendő bűn
Ismerje a történeteket és
legyen tisztában a
kiválasztás tényével
és az áldás fogalmával.
Legyen tisztában a
kortörténeti háttérrel, Isten
elhívásának jelentőségével
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Életkori sajátosság
Úgy kell a hittanórán jelen
lennünk, hogy mindezekre
választ kaphassanak. Ritkán
tesznek fel direkt kérdéseket,
ezért az ószövetségi anyag nagy
előnye, hogy indirekt módon
lehet szólni mindezekről egymásra való mutogatás és kirekesztés nélkül. Igen jó lehetőség
ebben a korban a misztikus
érdeklődés miatt a Biblia
őstörténeteinek végig-tárgyalása,
tágabb értelmezési keretben –
akár vallástörténeti áttekintéssel
is, hogy valóság-értelmezésüket
segítsük. További nagy kérdésekre adhatnak választ az ószövetségi halálközeli kérdések, a
háború, a magány a jövő reménysége, reménytelensége, Isten
ítélete és kegyelme, az összes
világvallással való találkozás nagy
kérdésköre, hogyan viszonyul
hozzájuk az Ószövetségi
kijelentés? Beszélhetünk az UFÓ
kérdés-körről is akár Ezékiel
látomása kapcsán, vagy
mindazokról az egyértelmű
útmutatásokról, amelyeket az
ószövetség megfogalmaz a
tisztaságról, a helyes útról, a
törvényekről, amelyek életünket
irányítják, mint útjelző oszlopok.

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

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

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

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

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

Minimum követelmény
Ismerje a honfoglalás
körülményeit a törzsek
elhelyezkedését, a
kor visszásságait és azok
következményeit. Isten
ígéreteit, a kegyelem
megszégyenítő gazdagságát.
A választottság nem jelenti,
azt hogy nem hibázhatunk!
Fogalmak: bíró
angyalok
üdvtörténet
felkenetés
hármas tiszt
A királyság kora áttekintő
ismeretet igényel, így a
táblázatok, szemléltető
eszközök nélkülözhetetlenek. Ezek használata, a
kor üdvtörténeti jelentősége,
Dávid kimagasló személye, a
hármas tiszt
szétválasztásának problémái,
az ítélet jelentősége az Isten
ismeretében, a vezetők
felelősségének kiemelése. A
döntések meghozatalához
szükséges körültekintés
fontossága.
Fogalmak: királyság,
szentség, csoda, próféta,
fogság
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Életkori sajátosság
Ebben a korosztályban a
hitoktatás feladata egyben
lelkigondozás is. A nagy
érzelmi hullámzások, változások
között megtartó erő
lehet az Istenbe vetett hit
mélysége és biztonsága.
Mindezeket az Ige fényében
mondhatjuk el, s így hatalmas
feladat előtt állunk!
Rendkívül fontos, hogy
fogalmakhoz kapcsoljuk a
történeteket, ezzel az elvont
ismereteket is biztos alapra
helyezhetjük! Sok igét kell
tanulnunk, mert később
egyre kevesebb memoritert
képes korosztály szerint
bárki is befogadni! Egy élet
re tanítsuk meg a fontosabb
igehelyeket, hogy eszükbe
juthasson a mindennapokban is.
Világ és életértelmezésüket
segítjük, formáljuk ezekben az
években. Értékrendszerük még
korosztályfüggő, ezért sosem
direkt szembenállva kell valamit
megfogalmaznunk, hanem
sokkal inkább felkínálva a
jobbat a többet a mélyebbet,
értékesebbet.

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

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

Minimum követelmény
Az élet értelmének
kérdéseiről,
az élet istentiszteletéről az
istentiszteleti életről szóló
információk tudása.
Bölcsességre vezetés a
különböző élethelyzetekben,
emberi kapcsolatokban, a
közösségben, személyes
magaviseletben.
Isten vezetésének keresése.
Zsoltárok éneklése,
hosszabb igeszakaszok
kívülről is.
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Életkori sajátosság
Tudnunk kell, hogy a hittan
mindig széles kontextusban
van, mindig mérik az életkörülményekben való hatását –
imameghallgatásokban,
erkölcsi kérdésekben. Családi
és gyülekezeti
kapcsolatokban, valamint a
korcsoport minden kérdései
között. De elsősorban a mi
életünkkel mérnek. Ha azt
látják, hogy mi sem tudjuk
megvalósítani, amit
hirdetünk, akkor nem fognak
belőle kérni. Ha egy tanár a
szelídség vallását hirdeti,
annak szelídnek is kell
lennie! Aki Isten
igazságosságáról beszél,
annak a jegyeket is
igazságosan kell mérnie.
Lehet szigorú és
következetes, de
semmiképpen sem
kivételező!
Az újrakezdés legyen az ő
számára a Biblia olvasásán
keresztül újjászületés, meg
térés. Ebben az életkorban
már képes erre a döntésre,
segítsük ezt!

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

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

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

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

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

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

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

Minimum követelmény
A legfontosabb tudnivalók az
evangéliumok szerzőiről, a
forrásokról, ezek egymáshoz
való viszonyáról. A történetek
ismeretén túl azok
legfontosabb
mondanivalójának
ismerete: Jézus minden rendű
és rangú emberért jött. Az ó-és
az újszövetség találkozásának,
valamint azok minőségi
különbségének tudatosítása.
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Életkori sajátosság
Ebben a korban kezdenek
leomlani az eddig szilárdan
álló „tekintélyek”, de nem
könnyű megtalálni helyettük
a biztos kapaszkodót. Az
identitáskeresés természetes
folyamata ez. Nagy lehetőség és
felmérhetetlenül fontos segítség,
ha a hittanóra – az iskola egyéb
lelki alkalmaival együtt – fel tudja
mutatni a legfőbb „Tekintélyt”,
Aki nemcsak a világ Teremtője és
fenntartója, hanem az emberré
lett Jézus Krisztus által
egyszersmind menyei Atyánk.
Ehhez azonban nem elég az
ismeretnyújtás, hanem
szükségesek a közbülső
„tekintélyek” (hívő szülők,
lelkész, vallástanár és más
tanárok, felnőttek), akik hiteles
keresztyén személyiségek, s
útjelző táblákként túlmutatnak
önmagukon Arra, „Aki volt, Aki
van, és Aki eljövendő”.

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

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

Minimum követelmény
A boldogmondások könyv
nélküli ismerete, rövid
értelmezése. Az
„én pedig azt mondom
néktek…” helyes értelmezése.
A keresztyén
kegyesség krisztusi
értelmezésének ismerete. Jézus
aggodalmaskodásról szóló
beszédének tartalmi ismerete.
A példázatok tartalmi ismerete.
Tudják elmondani az irgalmas
samaritánus példázatát,
megfogalmazni a felebarát
fogalmának krisztusi
értelmezését.
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Életkori sajátosság
Tanítás közben is bátran
tehetünk bizonyságot arról,
hogy az elesettek, a megvetettek,
a magukra maradottak igazi és
legbiztosabb támasza az értünk
földre jött, meghalt és
feltámadott Isten Fia. Az
evangéliumi történetek ezt
lépten-nyomon alátámasztják.
A korosztálybeli fiatalok –
különösen a fiúk – fantáziáját
olykor erősen foglalkozatják a
parapszichológia jelenségei, az
okkult dolgok.
Jézus csodatételei alapján
fontos rámutatnunk arra,
hogy a bizonytalan – sőt sötét –
hátterű és veszélyes
foglalatosságok helyett az
egyetlen helyes út, ha Jézushoz
fordulunk gyötrő kérdéseinkkel.

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

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

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

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

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

Minimum követelmény
A testetöltés teológiai
perspektívájának ismerete. Az
ószövetségi áldozat és Jézus
áldozatának összefüggése. A Jn
3, 1-21 történetének alapos
ismerete, az újjászületés égető
szükségének megsejtetése.
Jézusnak gondja van testi
szükségeinkre is, de az
„élőkenyér” Ő maga. Az „Én
vagyok…” jézusi kinyilatkoztatások ismerete, helyes
értelmezése. A Jn 11, 25-26
igéje könyv nélkül, a történet
tartalmának ismerete. Jézus
szenvedéstörténetének és
halálának tartalmi ismerete, a
megváltás csodálatos művének
megsejtetése.
Ismerjék fel, hogy a feltámadás
történeteiben Jézus erre
vonatkozó szavai teljesedtek
be, s az ÉLET győzött a halál
fölött.
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Életkori sajátosság
A kudarcokkal vívódó
tizenveseinknek a Szentlélek által
erőt nyert tanítványok példája is
nagy erőforrás lehet. Saulus „Pálfordulásának” szemléletes és
hatalmas példája az egyébként
„jól nevelt” maguk módján
„vallásos önigazaknak” jelenthet
nagy segítséget.
Ez a kor – paradox módon a
korábban elismert tekintélyek
dacosan lázadó és tudatos
lerombolása közben – az igazi
példaképek, sőt ideálok
keresésének kora is. Nagyon sok
múlhat azon e tekintetben, hogy
a hittanoktatás, az iskola lelki
nevelése révén a tanuló az
Újszövetség nagy alakjaiban,
esetleg a ma hozzá közel élő
hiteles keresztyén személyiségekben fel tudja-e ismerni azokat a
példaképeket –de legalább egyet
–, akit ha nem is azonnal, de
talán évek múlva őszintén
követésre méltónak ítélhet.

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

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

Minimum követelmény
A pünkösdi történet alapos
ismerete, a keresztyén egyház
keletkezéséről való
fogalomalkotás.
Az ApCsel 8, 26-40 és az
ApCsel
10, 1–11, 18 történetek tartalmi
ismerete, annak tudatosításával,
hogy Isten az ószövetségi
ígéretek szerint kinyitotta a
kapukat a pogányok felé is,
szövetségét rájuk is
kiterjesztette.
Pál életének és megtérése
történetének ismerete.
A missziói utak vázlatos
ismerete, a kiemelkedő
események (Ciprus, Antiochia,
apostoli zsinat, Filippi /Európa!/, Athén,
Korinthus, Efézus) alaposabb
ismeretével.
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Életkori sajátosság
Korunk – talán minden eddigi
mértéket meghaladó – vallási
szinkretizmusa komoly
mértékben veszélyezteti
fiataljainkat. A tetszetős külső és
hangulati tényezők erős
vonzásának csak kellő
hitvallásos megalapozással
tudnak ellenállni. Az Újszövetség
tanítása közben erről nem szabad
megfeledkeznünk. Urunk Jézus
Krisztus személyén és az
evangéliumok üdeségén túl az
apostolok határozott
bizonyságtételei és a
tévtanításokat elítélő nyilatkozatai
(mind az ApCsel-ben, mind a
levelekben) nagy segítséget
nyújtanak ehhez tanárnak és
diáknak egyaránt.
Sok fiatal szenved a családi
és más közösségi élet biblikusan
keresztyén normáinak
– napjainkban divatos, de
vészes – elutasítása miatt.
Annyival inkább fontos
ezeknek az Újszövetség
segítségével való felmutatása,
tanulóinkkal való felfedeztetése
és megbecsültetése.

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

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

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

Cél

Óraszám/Téma
58.IV/8. A Korinthusiakhoz írt
második levél
59.IV/9. A Galáciabeliekhez írt
levél. A törvény és a hit viszonya
60.IV/10. Az Efézusi levél. A két
nemzetség (zsidók és pogányok)
egybeszerkesztése Krisztus által
61.* IV/11. Filippi levél. „Nekem
az élet Krisztus”; „Örüljetek az
Úrban mindenkor!”
62.IV/12. A Kolosséi levél.
Krisztus megszabadított a
sötétség hatalmából. – A Benne
elrejtett élet.
63.* IV/13. Az első és második
Thesszalonikai levél. A
megszentelt munkás élet. Krisztus
eljövetelének várása
64.IV/14. A Timótheushoz írt
1-2. levél; A Tituszhoz írt levél.
Isten szolgáinak tiszte és jutalma
65.IV/15. A Filemonhoz írt levél
66. Összefoglalás
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Bibliai textus
2Kor 3-5
Gal 3, 1–4, 7
Ef 2
Ef 3, 14-21
Fil 1, 12–2, 18
Fil 4
Kol 1, 9-23
Kol 2, 1-15
Kol 3
1Thessz 4-5
2Thessz 3
1Tim 6
2Tim 4, 1-8
Tit 2, 11-15
Filem 1-25

Minimum követelmény
Pál és a Filippi-beli gyülekezet
bensőséges kapcsolata. Hogyan
lesz a megbilincselt és halálra
készülő Pálból az öröm
apostola?
A Fil 2, 5-11 Krisztushimnusza könyv nélkül.
A megszentelt munkás élet.
Krisztus eljövetelének munkás
keresztyén élettel való várása.
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Életkori sajátosság
A halál és örök élet kérdéseivel, a
„világvége” problémájával is
akarva, nem akarva találkozik a
fiatal naponta. Itt is rendkívül
fontosak egyrészt Jézus világos
tanításai, másrészt az apostoli
levelek józan eligazítása. S nem
utolsósorban a Jelenések
könyvének a „mennyei
Jeruzsálembe” és a mennyei
istentiszteletbe bepillantást nyújtó
látomásai és üzenetei.

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

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

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

Tankönyv: Dani László: Hittan 10. tankönyv - Az Újszövetség. Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2002
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Minimum követelmény
Krisztus nagyobb, mint az
angyalok, Mózes vagy a
főpapok. Az Isten szeretet. A
hit győzelme. A megdicsőült
Krisztus számon tartja,
pásztorolja földön élő
Anyaszentegyházát. Új ég, új
föld, új Jeruzsálem bibliai
fogalmának megismerése és
értelmezése.
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11. évfolyam
Cél: A tanuló összefüggéseiben lássa az egyház történetének folyamatát, jellemző vonásait, az egyház és állam viszonyának változásait, ezek okait és jelentőségét.
Ismerje fel a történelmi események és folyamatok mögött a történelem Urát.
Életkori sajátosság
A 16-17 éves növendék már
magasabb szinten képes az
analízisre: rá tud mutatni a
történelmi források
következetlenségeire
elfogultságaira. Képes egyedül
kiválasztani az elemzési
szempontokat, képes a
hasonlóságok és különbözőségek felismerésén túl az érvelés
következetlenségeire is
rámutatni,
sőt önállóan tud hipotéziseket
felállítani.
A szintetizáló képesség is
kialakul: a tananyag összefogására rendszerező elvet
használ, a különböző jellegű
és más-más évfolyamon
megtanult ismereteket képes
szelektálni és összekapcsolni,
képes a meglévő ismereteibe új
elemeket is bekapcsolni.
Önálló ítéletalkotásra és
értékelésre is képes:
következtetéseit bizonyítja, s
érvekkel utasít el hipotéziseket.
Különbséget tud tenni
korabeli és mai értékelések
között.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minimum követelmény
A tanuló értse a reformáció
szükségszerű voltát, lássa
világosan a reformáció
folyamatát; ismerje az egyes
főbb reformátorok életét és
tanítását, a reformáció
terjedésének területeit, okait.
Ismerje a reformáció
„mellékirányait”, azoknak a
fővonaltól való lényegesebb
eltérését. Ismerje a tanuló a
következő évszámokat és a
hozzájuk köthető eseményeket:
1517. október 31., 1521, 1529,
1530, 1531, 1534, 1536, 1549,
1555, 1559, 1545-63 1566.
Ismerje a tanuló a következő
neveket: Luther, Melanchton,
Bölcs Frigyes, Zwingli,
Bullinger, Kálvin, Farel, Beze,
Erasmus, Serveto, Münzer,
Mennon, Carafa, Loyola.
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Életkori sajátosság

Cél
Bemutatni a reformáció magyarországi megjelenésének és
elterjedésének okait, s folyamatát,
a magyarországi társadalmi
rétegek és nemzetiségek
fogékonyságát a protestantizmus
átvételére, a hazai reformáció
nagy alakjainak életművét.
Ismertetni az országgyűlések
vallásügyi döntéseit, valamint a
legfontosabb magyarországi
hitvallásokat. Bemutatni a
magyarországi protestáns
egyházak kialakulásának körülményeit, szervezeti sajátosságaik és hitvallásaik azonosságait
illetve különbözőségeit.

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

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

Minimum követelmény
A tanuló ismerje és tudja
elhelyezni (belehelyezni) a XVXVI. századi magyarországi
társadalmi, politikai viszonyokba
az egyház helyzetét; ismerje a
reformáció tanai terjedését a
mohácsi csatavesztés előtti
időben, ennek gátló
körülményeit; a mohácsi
katasztrófa hatását a reformáció
terjedésére és meg-gyökerezésére.
Ismerje a magyarországi
reformáció terjesztői és pártfogói
közül a kiemelkedőbbeket; a
helvét (svájci, „kálvini” vagy
„református”) tanok megjelenését
és gyors elterjedésének okait,
hatását a magyar társadalomra és
egyházra; értse a reformáció
hatását és jelentőségét a magyar
művelődésben. A tanuló legyen
tisztában a következő
évszámokkal és a hozzájuk
köthető eseményekkel: 1525,
1526, 1541, 1562, 1567, 1568,
1590. Ismerje a tanuló a
következő neveket: Cordatus,
Honterus, Dévai (Bíró) Mátyás,
Sztárai Mihály, Szegedi Kis
István, Kálmán-csehi Sánta
Márton, Huszár Gál, Méliusz (Juhász) Péter, Dávid Ferenc, Károli
Gáspár, Szenci Molnár Albert.
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Életkori sajátosság

Cél
Bemutatni a pápaság és a politika
viszonyát és a római katolikus
megújulási kísérleteket az
ellenreformáció korában.
Érzékeltetni a protestantizmus és
az ellenreformáció eltérő jellegű
küzdelmét a XVII. századi Európa
különböző régióiban. Bemutatni,
hogy a XVI. századi
Magyarországon miért nézte a
katolikus egyház sokáig bénultan a
reformáció terjedését. Ismertetni a
XVII. századi ellenreformáció
szakaszait, s érzékeltetni Bocskai
István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi
György, valamint II. Rákóczi
Ferenc valláspolitikájának érdemeit,
rámutatni a magyarországi és
erdélyi fejlődés
különbözőségére.

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

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

Minimum követelmény
A tanuló értse a „katolikus restauráció”
vagy „ellenreformáció” folyamatának,
megindulásának, kibontakozásának és
küzdelmeinek okait az egyes régiókban;
a tridenti zsinat egyes szakaszait és
végső határozatait; a keleti ortodoxia
helyzetét és annak okait, hogy a reformáció miért nem tudott a latin
keresztyénség határain áthatolni és
tovább terjedni. Ismerje a Habsburgház vallás-politikáját, annak főbb
szakaszait, valamint az erdélyi
fejedelmek vallás-és politikai és
művelődés-politikai tevékenységét a
(magyarországi) protestánsok érdekében (is), valamint el tudja helyezni,
össze tudja hasonlítani II. Rákóczi
Ferenc és a Habsburgok
valláspolitikáját. A tanuló ismerje a
következő évszámokat, s a hozzájuk
köthető eseményeket: 1604, 1604-06,
1608, 1617, 1621, 1635, 1645, 1671-81,
1674, 1681, 1691, 1701, 1711. Ismerje a
tanuló a következő neveket: Gusztáv
Adolf, Coligny, Bourbon Henrik,
Orániai Vilmos, Knox, Bocskai István,
Bethlen Gábor, I. Rákóczi György,
Lorántffy Zsuzsanna, Pázmány Péter, I.
Lipót, De Ruyter, Geleji Katona István,
Apáczai Csere János, Kanizsai Pálfi
János.
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Életkori sajátosság

Cél
Bemutatni a protestáns ortodoxia
és a pietizmus érdemeit és
árnyoldalait, valamint az
újprotestáns (metodizmus,
baptizmus) mozgalmak
jellemzőit. Érzékeltetni, hogy
mennyiben továbblépés a katolikus barokkhoz képest a katolikus felvilágosodás. Ismertetni
a XVIII-XIX. századi keleti
ortodoxia fejlődését, különös
tekintettel a magyarországi
nemzetiségekre gyakorolt hatását.
Érzékeltetni, hogy miért került
szembe a katolikus egyház a
polgárság törekvéseivel, s hogyan
reagál a XIX. századi
koreszmékre a katolikus egyház.

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

Bibliai textus
Zsolt 95, 1-7

1Kor 1, 12 Ez 18,
21-23 32 ApCsel 2,
38

Minimum követelmény
A tanulónak legyen világos áttekintése
a protestáns teológia fejlődéséről, a
protestáns ortodoxia és az azzal
szemben jelentkező teológiai irányzatokról, ezek tanításairól és okairól;
legyen kitekintése az Európán kívüli
világ vallási helyzetére, ismerje az
„újprotestáns” mozgalmakat, valamint a római katolikus (latin) és keleti
ortodox (görög szertartású) egyházak
XVIII-XIX. századi egyházait főbb
vonalakban. Legyen tisztában a
következő évszámokkal s a hozzájuk
köthető eseményekkel: 1618-19, 1773,
1869-70, 1891. Ismerje a tanuló a
következő neveket: Gomarus,
Amesius, Coccejus, Spener, Francke,
Zinzendorf, Wesley, Bunyan.
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Életkori sajátosság

Cél
Bemutatni a csendes ellenreformáció és a Habsburg felvilágosult abszolutizmus valláspolitikáját, a protestáns egyházszervezet kiépülését. Érzékeltetni a két Carolina Resolutio
és a Türelmi Rendelet történelmi
jelentőségét a protestánsok
számára. Ismertetni az
országgyűlések vallási témájú
törvénykezését, valamint a világi
elem és a lelkészi elem küzdelmét
a XVIII. századi református
egyház történetében. Bemutatni,
hogy milyen teológiai irányzatok
jellemezték a XVIII. század végi
református egyházat.

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

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

Minimum követelmény
A tanuló lássa az – elsősorban
módszerbeli – különbséget I.
Lipót, valamint III. Károly és
Mária Terézia rekatolizáló
valláspolitikájában; értse, hogy
Mária Terézia iskolapolitikája
minden, általános értelemben
vett pozitívuma ellenére is miért
volt hátrányos a protestáns
iskolákra és iskolaügyre; tudja,
honnan merített II. József
„türelmes”, felvilágosultabb
valláspolitikája, ennek mi volt a
célja és tartalma. Ismerje a
Türelmi Rendelet lényegesebb
pontjait; tudja, hogy a XVIII.
század végi magyar református
egyháznak milyen főbb
problémái voltak és hogyan
próbálták ezt megoldani. A
tanuló ismerje és szabadon tudja
elmondani, hogy a következő
évszámokhoz milyen jelentős
egyházpolitikai események
kötődnek: 171415, 1731, 1734,
1737, 1777., 1781, 1791-1792.
Ismerje a tanuló a következő
neveket: Ráday Pál, Bél Mátyás,
Árva Bethlen Kata, Ráday
Gedeon, Sinai Miklós, Szikszai
György, Pálóczi Horváth Ádám,
Maróthy György, Hatvani
István.
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Életkori sajátosság

Cél
Bemutatni a Habsburg
abszolutizmus valláspolitikájának
következményeit a protestáns
egyházak számára. Ismertetni,
hogy milyen érvekre támaszkodik
a római katolikus klérus a
protestantizmus visszaszorítása
terén, s hogyan kerülnek elő a
reformországgyűléseken a vallási
sérelmek, valamint a viták milyen
eredménnyel végződnek.
Érzékeltetni, hogy a protestáns felekezetek a szabadságküzdelmek
során -így 1848/49-ben is -a magyar ügy mellett foglalnak állást.
Bemutatni, hogy Magyarországon
a valláshoz és a nemzetiséghez
tartozás nagyfokú azonosságot
mutat. Érzékeltetni, hogy mivel
magyarázható a protestáns
egységre való törekvés a XIX.
században. Bemutatni, hogy mit
jelentett az elnyomatás és a
kiegyezés a református egyház
számára, s hogy miért van
szükség egységes egyházszervezetre, illetve eddig miért
nem siettethették ennek létrehozását. Ismertetni a XIX. századi ébredés indítékait, s a
belmisszió leglényegesebb
területeit, egyesületeinek,
alakjainak jelentőségét.
Érzékeltetni, hogy hogyan
változik az értelem, érzelem és

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

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

Minimum követelmény
A tanuló lássa világosan az
alapvető különbséget II. József,
II. Lipót és I. Ferenc, V.
Ferdinánd valláspolitikája
között; milyen teológiai és
forradalmi meggondolások
álltak a reuniós és uniós
törekvések között; ezen törekvések tartalmát, jelentőségét
ismerje. Értse és ismerje a
magyar protestantizmus
viszonyát az 1848-49. évi forradalomhoz és
szabadságharchoz; mit jelentett
a pátensharc és mi volt annak
tágabb jelentősége; milyen teológiai irányzatok határozták
meg a XVIII. század végi és
XIX. századi magyar
protestantizmust; milyen
összefüggésben állnak ezzel a
belmissziós mozgalmak és a
kisegyházak, szekták
megjelenése. A tanuló ismerje a
következő évszámokat és a
hozzájuk kötődő eseményeket:
1792, 1825-27, 1843-44, 1848.
április 11., 1859, 1868, 1881,
1894-95. Ismerje a tanuló a
következő neveket: Guzmics
Izidor, Mária Dorottya,
Schedius Lajos, Török Pál,
Révész Imre, Szabó Aladár,
Kiss Ferenc, Szász Károly,
Baksay Sándor, Gönczy Pál,
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akarat hangsúlyozása a XIX.
századi teológiában, mit jelent az
ún. „történetkritikai szemlélet”
érvényesülése, s milyen irányzatok
állnak szemben a liberális
teológiával. Ismertetni a
legjelentősebb magyarországi
kisegyházak és szekták tanítását és
szervezetét.

Ballagi Mór.
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Életkori sajátosság

Cél
Bemutatni a trianoni békediktátum következményeit és hatásait a magyarországi református
egyházra, érzékeltetni az
üldözöttek megmentése és a falu
felemelése érdekében megtett
lépéseket, valamint a határon túli
magyar reformátusoknak az
újrakezdés és az újjáépítés
területén végzett áldozatos
munkáját. Ismertetni a határon
túli reformátusság szervezeti
rendjét, legfontosabb missziói
intézményeinek és kiváló
egyházfiainak tevékenységét.
Bemutatni a legjelentősebb
protestáns ifjúsági szervezetek
életét. Ismertetni a II. világháború
után az államhatalom lépéseit az
egyházak befolyás alá vonása
érdekében, különös tekintettel az
ún. „egyezményre”.

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

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

Minimum követelmény
A tanuló világosan lássa és értse,
hogy milyen változásokat
jelentenek a református
egyházra a trianoni békediktátum, a forradalmak és
mily alapvető feladatok,
tevékenység elé állította az
egyházat a talpra állás
szükségessége, követelménye; a
két világháború közötti
társadalmi és politikai
kihívásokra az egyház milyen
válaszokat igyekezett adni; a II.
világháború utáni évek milyen új
helyzet és új feladatok elé
állították az egyházat. A tanuló
ismerje a következő
évszámokat, s a hozzájuk
köthető eseményeket: 1920.
június 4., 1921, 1943, 1945,
1947, 1948. Ismerje a tanuló a
következő neveket: Baltazár
Dezső, Makkai Sándor, Ravasz
László, ifj. Révész Imre, Sulyok
István, Bereczky Albert.

59

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

Életkori sajátosság

Cél
Érzékeltetni az államhatalom
lépéseit és eszközeit az egyház
tevékenységének visszaszorítása,
az egyház elsorvasztása
érdekében. Bemutatni az egyházi
vezetés magatartását az
államhatalom lépéseivel
kapcsolatban, valamint a
gyülekezetek és a gyülekezeti
lelkipásztorok magatartását.
Ismertetni az 1956. évi
forradalom és szabadságharc,
valamint a Kádár-diktatúra
hatását egyházunk életére.
Érzékeltetni, hogy az 1970-es
évek végétől milyen irányú
változások történtek az állam
egyházpolitikájában és az egyház
belső életében. Bemutatni, hogy a
határon túli magyar református
egyházakat milyen módszerekkel
gátolták a kommunista rendszerek a bizonyságtévő, nevelő
szolgálatban. Ismertetni a Kárpátmedencén kívüli magyar reformátusság alternatíváit, az
asszimiláció és az integráció
lehetőségét. Bemutatni az
1989/90-es átmenet egyházpolitikai intézkedéseit, a káros
örökség felszámolására tett
egyházi kísérleteket, s azt, hogy
melyek az egyház megújulási
szándékának legszembetűnőbb
jelei az 1990-es években.

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

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

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

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

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

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

Minimum követelmény
A tanulónak legyen rálátása a
XX. század végén élő
református egyházakon kívüli
keresztyénségre, a Kárpátmedencében, de a magyar határokon kívül élő magyarokra és
azok egyházi életére, ugyancsak
a Kárpát-medencén kívüli
magyarság, különösen a
református egyházak életére.
Főbb vonalakban ismerje a XX.
század ökumenikus törekvéseit
és mozgalmait, valamint
századunk jelentősebb teológiai
irányzatait, felismeréseit és
kiemelkedő (főként református)
teológusait. A tanuló ismerje a
következő évszámokat, s a
hozzájuk köthető eseményeket:
1962-65, 1970. Ismerje a tanuló
a következő neveket: XXIII.
János, Albert Schweitzer, Karl
Barth, Dietrich Bonhoeffer, Rudolf Bultmann.

Tankönyv: Ladányi-Papp-Tőkéczki: Egyháztörténet 1-2. Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2005, 2000
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12. évfolyam
Életkori sajátosság
A középiskolai tanulmányok
befejezése, a pályaválasztás,
az érettségire és az egyetemi
felvételire való készülése már
a nagykorú döntéshozatalt és
mérlegelést igényli a
tanulótól.
Az új kötődések, barátságok,
párkapcsolatok
megszilárdulásának ideje ez,
de a várható
elszakadások esélyeivel is
sokan számolnak már.
A tanár-diák kapcsolat
változását is magával hozza,
hogy a gyermekből ifjú lett.
A dialógus, a vita ezért
alkalmasabb eszköz a
közlésre, mint az autoriter
kijelentés, ill. dogmatikus
gondolkodásmód.

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

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

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

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

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

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

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

Minimum követelmény
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Életkori sajátosság

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cél
A konkrét etika tárgyalása a
Tízparancsolat alapján.

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

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

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

Cél

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

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

Minimum követelmény
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Életkori sajátosság

Cél

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

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

Minimum követelmény

Tankönyv: Ladányi-Papp-Tőkéczki: Egyháztörténet 1-2. Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2005, 2000
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Középszintű érettségi témakörei
1. A
Az Ábrahámmal kötött szövetségtől az Izraellel kötött szövetségig
1. B
Isten megismerése és a két kijelentés
2. A
A királyság kezdetei Izraelben
2. B
Reformáció Zürichben
3. A
A Biblia keletkezésének története és könyveinek felosztása
3. B
Pál apostol
4. A
Jézus Krisztus földi életének eseményei a szinoptikus evangéliumok alapján
4. B
II. József valláspolitikája, a Türelmi rendelet
5. A
Az ősegyház születése és élete az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv alapján
5. B
Az első szerzetesrendek és a koldulórendek
6. A
Reformáció Genfben
6. B
Az evangéliumok keletkezése és az újszövetségi levelek felosztása
7. A
Jézus példázatai a mennyek országáról a Mt 13 alapján
7. B
Az intertestamentális kor
8. A
Őskeresztyénség és ókatolicizmus
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8. B
Izrael karizmatikus vezetői a honfoglalást követően
9. A
A német reformáció
9. B
Nátán és Gád próféták
10. A
A reformáció elterjedése Magyarországon és az ellenreformáció szakaszai
10. B
Hegyi Beszéd (Mt 5-7)
11. A
A reformáció és a magyar művelődés összekapcsolódása
11. B
Az idő rendje a negyedik parancsolat alapján
12. A
Az anyaszentegyház
12. B
Őstörténetek
13. A
A reformátori gondolkodás jellegzetességei
13. B
Izrael honfoglalása
14. A
A református istentisztelet és kegyesség, és az egyházi év
14. B
János evangéliumának sajátosságai
15. A
Isten neve és a mi beszédünk – harmadik és kilencedik parancsolat
15. B
Augustinus, egyházatyák
16. A

73

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

Az ötödik parancsolat etikai üzenete
16.B
Babiloni fogság és hazatérés
17. A
Az iszlám
17. B
Pál Korinthusiakhoz írott első levelének főbb tanításai
18. A
A sákramentumok a református egyházban
18. B
Az „Ebed-Jahwe” énekek – Az Úr szenvedő szolgája Ézsaiás könyvében
19. A
Értelmezze a következő bibliai történetet: Lk, 15, 11-32
19. B
A református egyház helyzete Magyarországon a II. világháború után, és a szocializmus
évtizedeiben
20. A
Elemezze református keresztyén etikai szempontból az alábbi elképzelt szituációban szereplő
javaslatokat!
„Be akarjuk népesíteni a Marsot. El kell döntenünk, hogy milyen szempontok
alapján válasszuk ki az 1000 telepest, és milyen törvények vonatkozzanak rájuk.
Törvénytervezet:
• Minden foglalkozás képviselőiből küldünk embereket (politikus, közgazdász, jogász,
börtönőr)
• Csak keresztyéneket engedünk fel.
• Nem mehet minden nép fia, hogy elkerüljük a háborúkat.
• Csak egészségesek utazhatnak, hogy minél hamarabb benépesíthessék a bolygót.
• Nem mehetnek homoszexuálisok.
• Nem hoznak létre családokat, hogy az emberek többet foglalkozhassanak a
munkájukkal.
• Csak természetes anyagokat lehet használni, elkerülendő a környezetszennyezést.
• Templomok energiatakarékosság miatt nem épülnek majd
• 60 évesen kötelező az eutanázia”
20. B
Illés próféta és kora
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ETIKA
11-12. évfolyam
Fejlesztési célok és feladatok
‐

‐
‐
‐

Ismerjék meg a tanulók az etika alapfogalmait, az emberi természet világát, az ember
sajátos léthelyzetéből fakadó felelősségét önmaga és mások iránt, valamint a
társadalmi együttélés alapelveit, a társas kapcsolatok sajátosságait.
Tudatosuljanak azok az értékek, amelyek a tetteiért felelős lény, az ember sorsától
elválaszthatatlanok.
Ismerjék meg a jó és a rossz mibenlétét, a helyes magatartás és döntés vezérelveit, az
erényeket.
Fejlődjön önismeretük, készüljenek fel a kulturált társas kapcsolatokra.

Fejlesztési követelmények
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Alapvető erkölcsi fogalmak, értékek ismerete. Az erkölcsi érzék kiművelése.
Különbségtétel a jó és a rossz, az igaz és a hamis között.
Az önálló tájékozódáshoz és tudatos életvezetéshez szükséges készségek és ismeretek
fejlesztése.
Helyes világszemlélet, önismeret és erkölcsi értékrend kialakítása.
Differenciált emberkép és identitástudat kialakítása.
Ismeretszerző képesség kialakítása. A tanuló tudjon etikai tartalmakat hordozó
szövegeket értelmezni, elemezni.
Fejlődjön kommunikációs képességük (különböző témák etikai szempontú felvetése,
megbeszélése, vita során ).
Az etikai gondolkodás fejlesztése (erkölcsi esettanulmányok elemzésével, etikai
álláspontok megvitatásával).
A tanulónak legyen egyéni elgondolása, önálló véleménye az adott témáról, tudjon
érvelni a saját álláspontja mellett hétköznapi példák alapján.
Tapasztalataiból tudjon következtetéseket levonni.
Személyes és szociális identitás, önismeret, humanizmus, problémaérzékenység
kialakítása.
Alapvető egyéni és közösségi értékek ismerete.
A tanuló ismerje a társadalmi együttélés alapvető szabályait.
Legyen képes a társadalmi konfliktusok és erkölcsi dilemmák felismerésére és
értelmezésére.
Legyen képes önértékelését szembesíteni mások véleményével

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

‐

Esetértelmezések során legyen képes különböző etikai tartalmak bemutatására,
szembesítésére.

A tanórán alkalmazandó munkaformák
‐ Tanári előadás, leírás, jellemzés, magyarázat egy - egy témakör fontosabb tényeinek,
összefüggéseinek megvilágítására.
‐ Témák, esettanulmányok közös megbeszélése, megvitatása.
‐ Tanulói kiselőadás, vita, szemléltetés, hozzászólás.
Tanulói tevékenységek
‐ Önismeret és vitakészség fejlesztése
‐ Türelem, tolerancia, empátia gyakorlása
‐ Konkrét esettanulmányok feldolgozása, élethelyzetek megfigyelése, elemzése,
értékdilemmák átgondolása.
‐ Beszélgetés, vélemények felszínre hozása és ütköztetése.
‐ Etikai tartalmakat hordozó szövegek megbeszélése, elemzése, következtetések
levonása.
‐ Információszerzés a szűkebb, személyes környezetből és tömegkommunikációs
csatornákból.
‐ A könyvtári források használata.
‐ Önmegfigyelés, önbemutatás, önelemzés.
‐ Színházi, illetve filmelőadás megtekintése, a látottak elemzése.
‐ Az irodalmi, történelmi, művészeti tanulmányok során szerzett példák, esetek
feldolgozása etikai tartalmuk szerint.

11. évfolyam
Éves óraszám: 37 óra
Heti óraszám: 1 óra
Tartalom
I. Embertani bevezetés (9 óra)
Az ember a világban. Az ember lényegi jellemzői.
Az ember testi és lelki felépítése.
Az ösztönök. Az érzelmek. Értelmi világunk.
Akaratunk, motivációink. A cselekvés.
A személyiség kibontakozása a fejlődés során. A
fejlődési szakaszok. a személyiség fejlődési
szakaszainak legfőbb jellemzői. Az érett
személyiség főbb vonásai.
A személyiség főbb jellemzői. A személyiség
egyedisége, az énkép.
A temperamentum, a jellem és az akarat. Az
akarati tevékenység létrejötte. Az akarat és a
jellem fejlesztésének összefüggése az erkölcsi
neveléssel, önneveléssel.

Fejlesztési célok, feladatok
Reális énkép, önismeret kialakítása.
A cselekedetinket vezérlő motívumok
tudatosítása.
Az önnevelés lehetőségének
felmutatása.
Emberi kapcsolataink alapjainak,
tartalmának tudatosítása.
Az önmagunk és mások sorsáért való
felelősségérzet elmélyítése.
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Az emberi típusok. Testalkat és temperamentum,
motiváció alapú megkülönböztetés.
Az ember és társai. Az ember társas viselkedésének
jellemzői. A kommunikáció szerepe a emberi
kapcsolatokban. Az emberi kapcsolatok formái.
Barátság, szerelem, házasság, szülő-gyermek
viszony, szeretet kapcsolat, szerep-kapcsolat.
II. Erkölcstani alapfogalmak ( 8 óra)
A boldogság mint az ember célja. Különböző
kultúrák boldogságfelfogása, történelmi,
társadalmi változások. Egyéni boldogság,
„közboldogság”.
Az értékek. Anyagi, szellemi, erkölcsi, vallási
értékek. Értékválság, Értékváltás, értékhiány,
értékzavar.
A választási és a döntési szabadság mint az emberi
tökéletesedés feltétele. Az erkölcsi normák és a
lelkiismeret szerepe a választásban. az erkölcsi
normák és a lelkiismeret szabályozó szerepe.
Az erkölcs, az erkölcsi normák. Az erkölcsi
cselekedetek fő jellemzői. Az erkölcstan tárgya,
fogalma, története.
A jó és a rossz.
Az erény és a bűn.
III. A mindennapok erkölcstana (12 óra)
A testi-lelki egészségünk védelmének erkölcsi
kötelessége. Az egészséges életmód, egészségünk
védelme.
A munkavégzés erkölcsi kötelessége.
Értelmi és szellemi képességeink művelése. A
képzettség. A műveltség. Társadalomismeret. A
természet ismerete, szeretete, védelme.
A hithez, a valláshoz való viszony.
Az erkölcsi fejlődés személyiség-lélektani
feltételei. Önismeret, önfejlesztés, önkontroll,
önfegyelem, állhatatosság.
Az „én-te” kapcsolatok.
A magzatvédelem erkölcsi vonatkozásai.
A házasság és a család erkölcstana.
A szülő-gyermek kapcsolat erkölcsi vonatkozásai.
az idősekkel való bánásmód erkölcstana.
Felelősségünk és erkölcsi feladataink
embertársainkkal kapcsolatosan.
A modern társadalom etikai problémái.
Emberi jogok és kötelességek.
IV. A bajba jutott emberekkel kapcsolatos
erkölcsi feladatok (8 óra)
A beteg emberel kapcsolatos erkölcsi feladatok. A
betegség, az ápolás és a halál erkölcstani

Az értékek megismertetése, a tudatos
választás képességének kialakítása.
A jó és a rossz felismerése révén a
felelősségtudat fejlesztése, szilárd
erkölcsi értékrend kialakítása.

Az emberi együttélés normáinak
elsajátítása, tudatosítása.
Az egyén feladatainak megismertetése
önmagával és embertársaival szemben.
Alapvető egyéni és közösségi értékek
felismertetése.
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vonatkozásai.
A betegek jogai. Az empátia.
A szenvedélybetegségek és erkölcsi
vonatkozásaik.
Az akadályozott(fogyatékos) emberrel kapcsolatos
erkölcsi feladatok. Az együttélés alapjai.
A bűn és a bűnözés, az igazságszolgáltatás az
etika tükrében.
A bű és a büntetés.

A helyes magatartás és a döntés
vezérelveinek felismertetése. A bűn és
az erény gyakorlásának lehetőségei a
hétköznapokban.

Tankönyv: Erkölcstani vázlatok. Összeállította és szerkesztette Szabó Pál Tivadar. Bp., Ikva,
1994

12. évfolyam
Éves óraszám: 48 óra
Heti óraszám: 1,5 óra
Tartalom
I. Az emberi természet (7 óra)
Mi az ember? Én és te. A másik szerepe az
öntudatos én kialakításában. Ösztön és szellem.
Önazonosság és önmegvalósítás a társas
kapcsolatokban. Autonómia és
egymásrautaltság.
Érdek, érték, világkép. Munka, alkotás,
kultúra, hagyomány. Törvény, norma,
erkölcs.
II. Az ember mint erkölcsi lény (7 óra)
A szabadság értelmezése különböző
bölcseleti iskolák felfogása szerint.
A választás szabadsága és az ember
felelőssége.
A tetteinkért viselt felelősség és a mások
sorsáért ránk háruló felelősség összefüggése.
Szándék és következmény. Törvény és
lelkiismeret. A szenvedés tapasztalata és
magyarázatai.
Az ember bűnössége és jóravalósága a
keresztény hagyományban.
Az erkölcsi törvénykezés egyetemes igénye
és a lehetséges jó életformák sokfélesége.
III. Erkölcsi rendszerek, etikák (2 óra)
A tekintélyelvű, természetjogi, kötelesség-,
utilitárius, felelősség- és konszenzusetikák
összehasonlítása.
IV. Az erények és a jellem (5 óra)
A jellem és az illem.
Képességek és erények. Törekvés a jóra.
Erkölcsi alapértékek az európai

Fejlesztési célok, feladatok
Az emberi egymásrautaltság és felelősség
tudatosítása.

Az önálló tájékozódáshoz és a tudatos
életvezetéshez szükséges jellemvonások,
készségek és ismeretek fejlesztése.

Elemi szintű jártasság elsajátítása az etikai
gondolkodás alapkérdéseiben.
Az etikai álláspontok megvitatásának
képessége, a másik meggyőződésének
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civilizációban: a személyiség integritása,
kényszermentesség, kölcsönösség,
méltányosság, részvét, tisztelet, odaadás, a
szenvedésokozás tilalma.
V. Személy és erkölcs (7 óra)
Életcélok és szükségletek. A jólét fogalma.
Az élet minősége.
A személyes kapcsolatok erkölcsi dilemmái.
Családi kapcsolatok, házasélet, nemi erkölcs.
barátság, részvét, segítség. Munkaerkölcs.
Etikus fogyasztás.
Példakövetés, példaképek.
VI. Társadalom és erkölcs (8 óra)
Etikai közösség és társadalom.
Erkölcs és jog eltérő illetékessége.
Személyes elkötelezettség és tolerancia.
Hazaszeretet.
Erkölcs és politika. Törvénytisztelet és
polgári elégedetlenség.
Társadalmi szolidaritás, társadalmi
igazságosság.
Etika és gazdaság.
VII. Korunk erkölcsi kihívásai (6 óra)
A tudományos-technikai fejlődés etikai
dilemmái.
A géntechnológia, a születésszabályozás, a
népességrobbanás, a modern orvoslás, a
társadalom elöregedésének erkölcsi kérdései.
VIII. Vallás és erkölcs (6 óra)
A kereszténység erkölcsi tanításának
lényege. Az ószövetségi és az újszövetségi
etika összefüggése. az ember léthelyzete és
felelőssége a keresztény egyházak és más
világvallások felfogása szerint.
A keresztény erkölcsi felfogás hatása az
európai civilizáció fejlődésére.
A valláserkölcs és a világi etika viszonya.

tiszteletben tartásához szükséges
intellektuális képesség kialakítása.

Mindennapi élethelyzetek, döntési szituációk
elemzése során az önismeret fejlesztése, a
helyes értékrend kialakítása.

A civilizációnkban általánosan elfogadott
etikai és életvezetési normák sokoldalú
megvilágítása.

Az erkölcsi dilemmák felismerésének és
értelmezésének dilemmái.

Az etikai gondolkodás a vallás viszonyának
megértése.

Tankönyv: Kamarás István: Erkölcstan. Bp., Krónika, 2003
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INFORMATIKA
9–12. évfolyam

Célok és feladatok
Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és élete alakításához
szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és
alkalmazni. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési,
feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi
és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több évig tanult informatika tantárgy és
az iskolai élet egészét átható informatikai nevelés biztosíthatja.
A számítástechnika – beleértve a multimédia- és az internethasználatot is – a
könyvtárhasználattal együtt alkotja az informatika tantárgy legfontosabb területeit.
A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az
informatika iránt, megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehetővé teszik a
tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását. Az informatikai nevelés amennyiben
logikusan gondolkodni, problémákat megoldani, alkotni tanít, és praktikus alkalmazói tudást,
készséget és képességet kíván kialakítani, korszerű (számítógépes) informatikai eszközök
alkalmazásával, felkészít a munkára, a mindennapi életre, és valamennyi tantárgy tanulását
segíti. Az informatikai nevelés célja annak megmutatása, hogy az információs és
kommunikációs technológiák gyors fejlődése a társadalmat átalakítja, kialakulóban van az
információs társadalom, amelyben élni és dolgozni kell. Cél, hogy a tanuló érezze: képes
bekapcsolódni az egész világra kiterjedő információs társadalomba.
Ezen a gyorsan változó, fejlődő területen különösen fontos, hogy a tanulókban
kialakuljon informatikai ismereteik folyamatos megújításának igénye.
Az új eszközök közül sokoldalúságával kiemelkedik a számítógép, amely újszerű
problémamegoldási lehetőségeket biztosít, hálózatba kapcsolva pedig újfajta kommunikációs
lehetőségeket nyújt, (például web, csevegés, e-mail, levelezési listák, FTP). Történelmi
jelentősége az íráshoz mérhető.
A számítástechnika oktatásának fő célkitűzései
Korszerű alkalmazói készség kialakítása: a tanulók képesek legyenek arra, hogy a
számítógépeket és az informatikai eszközöket célszerűen használják.
Az
algoritmikus
gondolkodás
fejlesztése:
a
matematikához
hasonló
gondolkodásfejlesztő szerep, amely nemcsak az iskolában, hanem a hétköznapi életben is
alapvető fontosságú.
Önálló munkára nevelés, differenciált tanulás: a számítógép mint interaktív eszköz
lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra és a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára.
Együttműködésre nevelés, csoportmunka: nagyobb számítógépes feladatok megoldása
megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást,
tervszerű, összehangolt munkát.
Alkotó munkára nevelés: akár táblázatot készítünk a számítógéppel, akár szöveges
dokumentumot, a végeredmény egy új produktum lesz.
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Az informatika társadalomban játszott szerepének felismertetése: az informatika
rohamos fejlődése az egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó
világban otthon kell éreznie magát a tanulónak.
Az informatikai ismeretek rendszeres alkalmazása: az iskolai élet eseményeihez vagy a
tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldására a tanulók használjanak informatikai
eszközöket (dolgozat, előadás, bemutatás, tantárgyi feladatmegoldás, szervezés, tanulás).
Az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése: tudatosítani kell a
tanulókban az információszerzés, -feldolgozás és -felhasználás etikai és jogi szabályait.
Az esztétikai készség fejlesztése: igény és készség a számítógépes produktum esztétikus
formájának kialakítására.
A könyvtárhasználat oktatásának célkitűzései
Felkészítés az információs társadalom kihívásainak fogadására: az információszerzés
bővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára,
feldolgozására és a folyamat értékelésére.
A könyvtárra alapozott önművelés képességének kialakítása, fejlesztése a könyvtári
információs rendszer lehetőségeinek felhasználásával.
A forrásokat komplex és alkotó módon alkalmazó tanulási technikák és módszerek
kifejlesztése. Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök
megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, biztos
használói magatartás kialakítása.
A könyvtárhasználati tudás eszközjellegű beépítése a tanulók tantárgyi képzéséhez,
iskolai fejlődéséhez és a mindennapi problémák megoldásához szükséges
információszerzésbe és -feldolgozásba.
A forrásfelhasználás etikai szabályainak elsajátíttatása és a normakövetés
követelményének elfogadtatása. A különböző társadalmi szerepekbe beilleszkedni, azokat
szükség szerint változtatni és bennük hasznosan tevékenykedni tudó személyek nevelése.

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

Tartalmak

Az informatika fejlődéstörténete
A modern információs társadalom jellemzői
A Neumann-elvű számítógépek
A (személyi) számítógép részei és jellemzőik:
Központi feldolgozó egység, memória,
buszrendszer, interfészek (illesztő), ház,
tápegység, alaplap
A perifériák típusai és főbb jellemzőik:
bemeneti eszközök, kimeneti eszközök,
bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak
A (személyi) számítógép részeinek
összekapcsolása és üzembe helyezése

Operációs
Az operációs rendszer feladatai és funkciói
rendszerek és A használt operációs rendszer telepítésének elve,
testre szabásuk bemutatása és konfigurálása
Az operációs rendszer lemez-, könyvtár- és
fájlkezelési lehetőségei
Fogalmak: operációs rendszer, fájl, könyvtár,
mappa, meghajtó, elérési út, fájl típusok, másolás,
mozgatás, formázás, partícionálás,
Egy szövegszerkesztő program felépítése és
Szövegkezelése. A dokumentum részei, többoldalas
szerkesztés
dokumentum önálló előállítására és kinyomtatása
Fogalmak: dokumentum, margó, bekezdés, élőfej,
élőláb, oldalszámozás, fejléc, lábléc, kötés, margó,
szakasz, stílus, stíluslap, betűtípus, stílus, méret,
szín, elhelyezkedés, írássűrűség, igazítás, behúzás,
sorköz, térköz, tabulátortípusok, szegélyezés,
táblázatkészítés, grafikus objektum, kép,
megjegyzés, széljegyzet, lábjegyzet,
tartalomjegyzék, tárgymutató, nézet, oldalméretek
és beállítások, nyomtatási jellemzők, konverziók,
korrektúra, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás.
Prezentáció- A bemutató készítés alapjai. A dia elemei és
formázása. A dia külalakja. Vetítési beállítások.
készítés
Prezentáció betöltése, mentése, nyomtatása.
Egy táblázatkezelő program felépítése és kezelése
Táblázat
A táblázat részei, elemeinek formázása, a táblázat
kezelés
adatainak grafikus megjelenítési módjai;
Táblázatkezelő alapfüggvényei. Egyszerű táblázat
előállítása nyomtatása

Óraszámok
Közgazdasági

Informatikai

szakmacsoport szakmacsoport
8
4

10

5

18

9

10

5

18

9
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Fogalmak: táblázat, cella, számtípusok: normál,
dátum, százalék, tört, tudományos, szövegtípus,
sorszám, feltöltések, diagramtípusok.
Ismétlés, rendszerezés, számonkérés
Összes óraszám a 9. évfolyamon:

8
72

4
36

A továbbhaladás feltételei
Ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb fázisait, eseményeit. Alapvető
állományműveleteket tudjon elvégezni a számítógépen. Használja a helyi és a távhálózati
kommunikációs lehetőségeket. Önállóan tudjon dokumentumot tervezni és megszerkeszteni.
Tudjon műveleteket táblázatban végezni. Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni.

10. évfolyam
Belépő tevékenységformák
Témakörök

Tartalmak

Hálózati
ismeretek

Az iskolai hálózat felépítése
A hálózati topológiákat alapismeretei
A hálózati viselkedés, munkavégzés
szabályai
A hálózat fő szolgáltatásainak megismerése:
a levelezés, a Web-böngésző kezelése

Weblapkészítés

Weblapok felépítése, HTML alapok
Weblap készítése. Szöveg, kép, ugrópont
bevitele. Formázási lehetőségek. háttér,
szövegformázás,
listák,
táblázatok
készítése
A hálózati dokumentumok szerkezete.

Adatbázis-kezelés Az adatbázis alkotóelemei, felépítésének

Óraszám
Közgazdasági

szakmacsoport
12

Informatikai
szakmacsoport

6

12

6

22

11

lépései.
Egy adatbázis kezelő és karbantartó program
megismerése
Az adatmodell tervezési, feltöltési,
karbantartási módjai és szabályai

Az adatbázis-kezelés alapfogalmai:
Adattípusok
Adatbevitel, adatok módosítása, törlése
Adatbázisok létrehozása, karbantartása
Alapvető adatbázis-kezelési műveletek:
Lekérdezések, függvények használata
Keresés, válogatás, szűrés
Rendezés
Összesítés
Űrlapok használata
Jelentések használata
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Segédprogramok Víruskeresés és irtás:
a vírus fogalma, a leggyakoribb vírusok
terjedési módja, valamint a védekezés
eszközei, módszerei.
Tömörítő programok használata
Tömörítés, kicsomagolás, archiválás,
adatvédelem
Fájlkezelő segédprogramok
Total Commander használata

10

5

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

8

4

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

8
72

4
36

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a helyi és távhálózatok felépítését és fontosabb jellemzőit. Tudjon egyszerű Web-lap
szerkesztési feladatot elvégezni. Legyen képes információt keresni hagyományos és
számítógépes forrásokból. Tudjon információt keresni, megjeleníteni egyszerű adatbázisban.
Ismerje a vírus fogalmát, a leggyakoribb vírusok terjedési módját, valamint a védekezés
eszközeit, módszereit. Értse a tömörítés lényegét, az archiválás és az adatvédelem
szükségességét. Tudjon tömöríteni és kicsomagolni. Legyen képes tájékozódni a középiskolai
könyvtár tér- és állományszerkezetében. Legyen képes információt keresni hagyományos és
számítógépes forrásokból. Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban. Ismerje a
könyvtártípusokat.
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11. évfolyam
Belépő tevékenységformák
Témakörök
Szövegszerkesztés

Tartalmak

Keresés és csere, szövegszerkesztő keresési, cserélési
funkciói.
Szinonima szótár.
Táblázatkészítés, sorba rendezés táblázat szerkesztés
(sorokat, oszlopokat, cellákat beszúrása törölés).
Körlevélkészítés.
Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más
objektumok beillesztése a szövegbe, valamint
formázásuk
Prezentáció és grafika A bemutató nézetei.
A bemutató objektumai, objektumok kezelése.
Képek beillesztése és formázása.
Helyőrzők használata.
Táblázatok és diagramok készítése.
Dia elemeinek animálása.
Digitális képalkotás.
Pontok és vonalak.
Grafika, illetve képállományok megnyitása, mentése
és nyomtatása.
Elemi ábrák rajzolása, javítása, transzformálása.
Képek képfeldolgozó programmal történő kezelése,
módosítása, minőségének javítása.
Grafikus ábra, képek szöveges környezetben történő
esztétikusan elhelyezése.
Táblázatkezelés
Táblázattervezés, nyilvántartás készítés.
Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás.
A cellahivatkozások használata.
Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás,
függvény.
Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése.
Karakter-, cella- és tartományformázások.
Cellák és tartományok másolása.
Statisztikai függvények.
Logikai függvények.
Keresőfüggvények.
Diagramtípus kiválasztása, diagramok
szerkesztése,formázása.
Függvényábrázolás.
Adatbázis-kezelő funkciók.
Információs
A kommunikáció általános modellje.
társadalom
Információs és kommunikációs technológiák és

Óraszám
Közgazdasági
szakmacsoport
12

12

28

10
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rendszerek.
Számítógépes információs rendszerek az iskolában és
a gazdaságban.
Közhasznú információs források.
A modern információs társadalom jellemzői.
Informatika és etika helyi és a távhálózatok netikettje.
Az adat, az információ, szerzői jog fogalma.
Szoftverek csoportosítása felhasználói szerződés
szerint (freeware, shareware, üzleti).
Ismétlés, rendszerezés, számonkérés
Összes óraszám a 11. évfolyamon:

8
72
A továbbhaladás feltételei

Ismerje a szövegszerkesztő keresési, cserélési funkcióit. Tudjon szöveges dokumentumokban
táblázatokat szerkeszteni. Tudjon kördokumentumot készíteni. Legyen képes szimbólumokat
és egyéb objektumokat beilleszteni a szövegbe, s azokat esztétikusan elhelyezni. Tudjon
bemutatót készíteni. és lejátszani különböző módokon. Tudjon képeket képfeldolgozó
programmal kezelni, módosítani, minőségét javítani. Tudjon egyszerű táblázatot létrehozni.
Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése Ismerje a kapcsolatot a táblázatkezelő és a
szövegszerkesztő rendszerek között. Tudja alkalmazni az oldalbeállításhoz kapcsolódó
formázási lehetőségeket. Ismerje a diagramok és grafikonok szerkesztésének, módosításának
lépéseit. Tudjon az ábrázolandó adatoknak és a belőle levonandó következtetéseknek
megfelelő grafikontípust választani. Tudjon grafikont és más objektumot beilleszteni. Legyen
képes statisztikai problémákat megoldani táblázatkezelővel. Tudjon egyszerű és jól
áttekinthető nyilvántartást készíteni. Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati
példákat Legyen elképzelése a legújabb információs és kommunikációs technológiák
társadalmi hatásairól. Ismerje a helyi és a távhálózatok netikettjét. Legyen tisztában azzal,
hogy az adat, az információ áru, jelentősértéket képviselhet. Ismerje a szerzői jog fogalmát.

12. évfolyam
Belépő tevékenységformák
Témakörök
Informatikai
alapismeretek

Hálózati ismeretek,
kommunikáció az
interneten

Tartalmak
Analóg és digitális jelek
Az adat és az adatmennyiség
Bináris számábrázolás
Bináris karakterábrázolás
Bináris kép- és színkódolás
Bináris hangkódolás
A hálózatok működésének alapelvei.
Hálózati be- és kijelentkezés.
Hozzáférési jogok, adatvédelem.
Böngésző programok használata.
Mozgás a weboldalak között.

Óraszám
Közgazdasági
szakmacsoport
12

22
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Védett weboldalak.
Weboldalak címének tárolása.
Műveletek a megtekintett weboldalakkal.
A böngésző beállításai.
Tematikus és kulcsszavas kereső használata.
Elektronikus levelezési rendszer használata.
Elektronikus levél részei, jellemzői.
Levelek küldése, fogadása.

Adatbázis-kezelés

Az adatbázis-kezelő program interaktív használata
Adattípusok
Adatbevitel, adatok módosítása, törlése.
Adatbázisok létrehozása, karbantartása
Adattábla importálása.
Az adatlap nézetei.

Adatok visszakeresése.
Rekordok rendezése, szűrése.
Lekérdezések típusai.
Lekérdezések létrehozása, helyettesítő karakterek.
Lekérdezések tulajdonságai, paraméteres lekérdezések
Összetett lekérdezések: logikai operátorok.
Számított mező létrehozása.
Összesítő lekérdezések.
Kereszttáblás lekérdezések.
Frissítő lekérdezések.
Hozzáfűző lekérdezések, táblázatkészítő lekérdezések.
Jelentés létrehozása, jelentés tervező nézete, módosítása.
Űrlap létrahozása, módosítása.
Ismétlés, rendszerezés, számonkérés
Összes óraszám a 12. évfolyamon:

22

8
64

A továbbhaladás feltételei
Ismerje az analóg és a digitális jel fogalmát, különbözőségeit. Tudja, hogy minden
érzékelhető jel jó közelítéssel digitalizálható. Tudjon a hálózatba be- és kijelentkezni. Ismerje
a (helyi) hálózati szolgáltatásokat és a felhasználói jogosultságokat. Ismerje az Internet
fontosabb szolgáltatásait, alkalmazza a szolgáltatások fontosabb használati szabályait. Tudjon
levelet küldeni, fogadni, megválaszolni, továbbítani és törölni. Ismerje az adatbázis-kezelőben
használatos fontosabb mezőtípusokat (szöveg, különböző számtípusok, dátum, logikai);
milyen adat tárolására alkalmasak, mik a velük végezhető műveletek. Tudjon megadott
szerkezetű adattáblát létrehozni. Képes legyen az adattábla mezőit helyesen kiválasztani, a
kulcsmezőt meghatározni, az új táblát feltölteni. Tudjon a létező adatbázisban adott
feltételeknek megfelelő rekordokat megjeleníteni és azokkal műveletet végezni. Tudja
kiválasztani, hogy a kérdéshez mely mezők megjelenítése szükséges.
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Középszintű érettségi témakörei
1. Információs társadalom
2. Informatikai alapok – hardver
3. Informatikai alapok – szoftver
4. Szövegszerkesztés
5. Táblázatkezelés
6. Adatbázis-kezelés
7. Információs hálózati szolgáltatások
8. Prezentáció (bemutató) és grafika
9. Könyvtárhasználat
10. Algoritmizálás, adatmodellezés (csak emelt szinten)
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FIZIKA (Informatika szakmacsoport)

9-12. évfolyam
Célok és feladatok
A fizikatanítás elsődleges célja az informatika szakmacsoportban az általános műveltséghez tartozó
korszerű fizikai világkép kialakítása.
A szakközépiskolában a fizikai jelenségek közös megfigyeléséből, kísérleti tapasztalatokból kiindulva,
juttatjuk el a tanulókat az átfogó összefüggések, törvényszerűségek felismerésére. A diákoknak
mutassuk meg a természet szépségét, és a fizikai ismeretek hasznosságát. Tudatosuljon bennük, hogy a
korszerű természettudományos műveltség a sokszínű egyetemes emberi kultúra kiemelkedően fontos
része: Diákjainknak látniuk kell, hogy a fizikai ismeretek alapozzák meg a műszaki tudományokat és
teszik lehetővé a technikai fejlődést, közvetlenül szolgálva ezzel az emberiség életminőségének
javítását. A tudás azonban nemcsak lehetőségeket kínál, felelősséggel is jár. Az emberiség jövője
döntően függ attól, hogy megismerve a természeti törvényeket beleilleszkedünk-e a természet
rendjébe. A fizikai ismereteket természeti környezetünk megóvásában is hasznosítani lehet és kell, ez
nem csak a tudósok, hanem minden iskolázott ember közös felelőssége és kötelessége.
A középiskolában az ismeretszerzés döntően induktív módon történik A tanulók tudásának és
absztrakciós képességének fejlődésével azonban mód nyílik a természettudományos ismeretszerzés
másik módszerének, a dedukciónak a megismertetésére is. Az ismert törvényekből kiindulva,
következtetésekkel /a fizikában általában matematikai, gyakran számítógépes módszerekkel / jutunk új
ismeretekhez, amelyeket azután, ha szükséges, kísérletileg is igazolunk. A diákok többségében 15-18
éves korban felébred az igény, hogy összefüggéseiben lássák és értsék a természeti környezet
jelenségeit, törvényeit. Ezt az érdeklődést felhasználva ismertetjük meg diákjainkkal a modell-szerű
gondolkodást. A modellalkotással a természet megismerésében döntő lényeglátás képességét
fejlesztjük. A modellalkotást a humán és gazdasági tudományok is egyre elterjedtebben alkalmazzák, a
módszer lényege a fizika tanítása során hatékonyan bemutatható.
A diákok érdeklődése a természeti jelenségek megértésére nem öncélú, igénylik és elvárják a
fizikatanártól, hogy az „elméleti" ismeretek gyakorlati alkalmazását is megmutassa, eligazítson a
modern technika világában.
A fizika tanítása során kiemelt figyelmet kell szentelni a többi természettudományos
tantárggyal, a matematikával és a technikai ismeretekkel való kapcsolatra.

Fejlesztési követelmények
Ismeretszerzési, feldolgozási és alkalmazási képességek
A tanuló tanúsítson érdeklődést a természet jelenségei iránt. Törekedjen azok megértésére.
Legyen jártas a vizsgálódás szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők, tényezők
megkülönböztetésében.
Tudja a megfigyelések, mérések, kísérletek során nyert tapasztalatokat rendezni,
áttekinteni. Legyen gyakorlott a jelenségek, adatok osztályozásában, csoportosításában,
összehasonlításában, ismerje fel az összefüggéseket.
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Legyen képes a kísérletek eredményeit értelmezni, azokból következtetéseket levonni és
általánosítani. Megszerzett ismereteit tudja a legfontosabb szakkifejezések, jelölések megfelelő
használatával megfogalmazni, leírni.
Tudja a kísérletek, mérések során nyert adatokat grafikonon ábrázolni, kész grafikonok
adatait leolvasni, értelmezni, egyszerűbb matematikai összefüggéseket megállapítani. Legyen
gyakorlott egyszerűbb vázlatrajzok, sematikus ábrák készítésében és kész ábrák, rajzok
értelmezésében.
Legyen jártas az SI és a gyakorlatban használt Sl-n kívüli mértékegységek, azok tört
részeinek és többszöröseinek használatában.
Legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó, de nem feldolgozott jelenségeket értelmezni.
A környezet- és természetvédelmi problémák kapcsán tudja alkalmazni fizikai ismereteit,
lehetőségeihez képest törekedjék a problémák enyhítésére, megoldására.
Tudja, hogy a technika eredményei mögött a természet törvényeinek alkalmazása áll.
Ismerje fel a mindennapi technikai környezetben a tanult fizikai alapokat.
Ismerje a számítógép által kínált lehetőségeket a fizika tudományában és a fizika
tanulásában. Tudja, hogy a számítógépek hatékonyan segítik a fizikai méréseket, nagymértékben
növelik a mért adatok mennyiségét és pontosságát, segítik az adatok gyors feldolgozását.
Számítógépes szimulációs programok, gépi matematikai módszerek segítséget kínálnak a
bonyolult fizikai folyamatok értelmezéséhez, szemléltetéséhez. A számítógépek
oktatóprogramokkal, animációs és szemléltető programokkal, multimédiás szakanyagokkal
segítik a fizika tanulását. A tanuló szerezzen alapvető jártasságot számítógépes
oktatóprogramok, multimédiás oktatóanyagok használatában.
Váljon a tanuló igényévé az önálló és folyamatos ismeretszerzés.
Legyen képes fizikai ismereteinek bővítésére önállóan használni könyvtári
segédkönyveket, különböző lexikonokat, képlet- és táblázatgyűjteményeket. Értse a szellemi
fejlettségének megfelelő szintű természettudományi ismeretterjesztő kiadványok, műsorok
információit, tudja összevetni azokat a tanultakkal. Tudja megkülönböztetni a médiában
előforduló szenzációhajhász, megalapozatlan "híradásokat" a tudományos értékű
információktól. Tudja, hogy tudományos eredmények elfogadásának a természettudományok
terén szigorú követelményei vannak. Csak olyan tapasztalati megfigyelések tekinthetők
tudományos értékűnek, amelyeket független források sokszorosan igazoltak, a világ különböző
laboratóriumaiban kísérletileg megismételtek, továbbá olyan elméletek, modellek, felelnek meg
a tudományos igényességnek, amelyek jól illeszkednek a megfigyelésekhez, kísérleti
tapasztalatokhoz.
A fizikai információk megszerzésére, az ismeretek önálló bővítésre gazdag lehetőséget
kínál a számítógépes világháló. Az Interneten tudományos információk, adatok, fizikai
ismeretterjesztő anyagok, érdekességek éppúgy megtalálhatók, mint a fizika tanulását segítő
segédanyagok. A gimnáziumi tanulmányok során a tanulóknak meg kell ismerniük az Interneten
történő információkeresés lehetőségét és technikáját.

Tájékozottság az anyagról, tájékozódás térben és időben
A középiskolai tanulmányok során tudatosulnia kell a tanulókban, hogy a természettudományok
a világ objektív anyagi sajátságait vizsgálják. Tudja, hogy az anyagnak különböző megjelenési
formái vannak. Ismerje fel a természetes és mesterséges környezetben előforduló anyagfajtákat,
tulajdonságaikat, hasznosíthatóságukat. Legyen elemi szintű tájékozottsága az anyag részecske
természetéről. Tudja, hogy a természet fizikai jelenségeit különböző érvényességi és hatókörű
törvények, elméletek írják le, legyen szemléletes képe ezekről.
Tudjon egyszerű kísérleteket önállóan megtervezni és végrehajtani. Legyen tapasztalata az
egyszerűbb kísérleti és mérőeszközök balesetmentes használatában.
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Tudja, hogy a fizikai folyamatok térben és időben zajlanak le, a fizika vizsgálódási területe a
nem látható mikrovilág pillanatszerűen lezajló folyamatait éppúgy magába foglalja, mint a
csillagrendszerek évmilliók alatt bekövetkező változásait.
Ismerje fel a természeti folyamatokban a visszafordíthatatlanságot. Tudja, hogy a jelenségek
vizsgálatakor általában a Földhöz viszonyítjuk a testek helyét és mozgását, de más
vonatkoztatási rendszer is választható.

Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről
Értse meg, hogy a természet megismerése hosszú folyamat, közelítés a valóság felé, a
tudományok fejlődése nem pusztán ismereteink mennyiségi bővülését jelentik, hanem az
elméletek, a megállapított törvényszerűségek módosítását is, gyakran teljesen új elméletek
születését.
A tanulóknak a megismert egyszerű példákon keresztül világosan kell látniuk a matematika
szerepét a fizikában. A fizikai jelenségek alapvető ok-okozati viszonyait matematikai
formulákkal írjuk le. A fizikai törvényeket leíró matematikai kifejezésekkel számolva új
következtetésekre juthatunk, új ismereteket szerezhetünk. Ezeket a számítással kapott
eredményeket azonban csak akkor fogadjuk el, ha kísérletileg is igazolhatók.
Tudja az egyetemes kultúrtörténetbe ágyazva elhelyezni a nagyobb jelentőségű fizikai
felfedezéseket, eredményeket, ismerje a legjelentősebb fizikusok, feltalálók munkásságát,
különös tekintettel a magyarokra. Tudja néhány konkrét példával alátámasztani a fizikának a
gondolkodás más területeire, a technikai fejlődésre gyakorolt hatását.

A továbbhaladás feltételei
A szakközépiskolai fizikai tanulmányok végére a korábbi évek tananyagának és a modern fizika
elemeinek szintetizálásával körvonalazódnia kell a diákokban egy korszerű természettudományos
világképnek. Tudatosodnia kell a tanulókban, hogy a természet egységes egész, szétválasztását
résztudományokra csak a jobb kezelhetőség, áttekinthetőség indokolja. A fizika legáltalánosabb
törvényei a kémia, biológia, földtudományok és az alkalmazott műszaki tudományok területén is
érvényesek.
A konkrét jelenségeket, a tanult törvényszerűségeket tudja besorolni a fizika főbb területei alá
(mechanika, elektromágnesség, termodinamika, atom- és magfizika, csillagászat).
Tudjon különbséget tenni a hipotézis és a kísérletileg, tapasztalatilag igazolt állítás között.
Tudja eldönteni, hogy egy adott kísérletből egy adott következtetés levonható-e.
Ismerje fel és tudja magyarázni a mindennapi életben tapasztalható leggyakoribb hőtani
jelenségeket. Tudja, hogy a természetben végbemenő folyamatok megfordíthatatlanok.
Ismerjen olyan kísérleti bizonyítékokat, tapasztalati tényeket, amelyek az atomelmélet
kialakulásához vezettek. Ismerje az atomszerkezet kutatásának főbb állomásait Ismerje az atommag
összetételét. Ismerje a radioaktivitás felfedezésének történetét, a radioaktív sugárzások fajtáit és ezek
jellemzőit. Ismerje a magátalakulások főbb típusait (hasadás, fúzió). Ismerjen néhány konkrét
felhasználási lehetőséget. Ismerje az atomenergia felhasználásának előnyeit és hátrányait a többi
energiatermelési móddal összehasonlítva, különös tekintettel a környezeti hatásokra.
Legyen tisztában azzal, hogy a fizikai elméletek sohasem lehetnek lezártak és véglegesek, az
újabb és újabb felfedezések alapján állandóan módosulnak.
Ismerjen néhány konkrét kapcsolódási pontot a fizikai elméletek és a kultúra, gondolkodás
egyéb területei között.
Tudja a különböző információhordozókat megadott témakörben ismeretek szerzésére használni.
Tudjon különbséget tenni a természettudományos módszerekkel igazolt állítások, elméletek és az
egyéb elméletek között. Alakuljon ki benne kritikai érzék az ilyenekkel szemben, igényelje az
érvekkel történő alátámasztást, az igazolást.
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9. évfolyam
74 óra

Témakörök,
(óraszám)

Tartalmak
Mechanika (63)

Kinematika (20)
Mozgás és nyugalom viszonylagossága, vonatkoztatási rendszerek, pálya, út,
elmozdulás, egyenes vonalú egyenletes mozgás, átlagos és pillanatnyi sebesség
illetve gyorsulás, egyenletesen gyorsuló mozgás, szabadesés, görbe vonalú
mozgások, egyenletes körmozgás, mozgások összegződése, függőleges, és
vízszintes hajítás
Dinamika (31)
Newton-törvények, Nehézségi erő, súly, súlytalanság, merev testek
tömegközéppontja, rugalmas alakváltozások, rugóerő, súrlódás, közegellenállás,
testek egyensúlya, lendület, lendület megmaradás, egyenletes körmozgás
dinamikai leírása, általános tömegvonzás törvénye, Kepler-törvények,
mesterséges égitestek mozgása, űrhajózás
Munka, energia (12)
A munka, a munkavégzés fajtái. Az energia, a mechanikai energia fajtái. A
munkatétel. A mechanikai energia megmaradása. A teljesítmény és a hatásfok.
Összefoglalás, rendszerezés, számonkérés (11)

93

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

10. évfolyam
74 óra
Témakörök,
(óraszám)

Tartalmak
Termodinamika (42)

Gázok
állapotváltozásai
(18)
Halmazállapotok jellemzése, az anyag részecske szerkezete,állapotjelzők,
hőtágulás, hőmérsékleti skálák, hőmérséklet mérése; gáztörvények(Boyle-Mariotte
törvény, Gay-Lussac törvények), egyesített gáztörvény, kinetikus gázmodell
Termikus és
mechanikai
kölcsönhatások,
halmazállapotváltozások (20)
Hőközlés, hőmennyiség, fajhő, belső energia, térfogati munka, termodinamika
főtételei, ideális gázok állapotváltozásai, halmazállapotok tulajdonságai, és
változásai; a víz különleges tulajdonságai, a légkör, hőerőgépek
Folyadékok (4)
Pascal-törvénye, hidrosztatikai nyomás, Arkhimédész törvénye.
Mechanikai rezgések és hullámok (24)
Rezgések (13)
Rezgőmozgás és jellemzői, dinamikai leírása; matematikai inga és az időmérés
kapcsolata, rezgő rendszer energiája, rezgések összegzése, kényszerrezgés,
rezonancia
Hullámok (11)
Hullámmozgást leíró fizikai mennyiségek, hullámok fajtái, tulajdonságai;
visszaverődés, interferencia, elhajlás, törés, polarizáció) állóhullámok;a hang
tulajdonságai
Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés (8)
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11. évfolyam
74 óra
Témakörök,
(óraszám)

Tartalmak

Elektromosság (31)
Elektrosztatika (13)
Elektromos alapjelenségek, elektromos megosztás, elektromos töltés, töltések
kölcsönhatása, elektromos áram, Coulomb törvénye, elektromos térerősség,
feszültség és potenciál, elektromos töltés a vezetőn, kapacitás, kondenzátorok
Egyenáramok(18)
Egyenáram fogalma, jellemzése. Ohm törvénye, vezetők ellenállása, fogyasztók
kapcsolása, elektromos munka és teljesítmény, áramvezetés fémekben,
félvezetőkben, folyadékokban, gázokban. Ohm törvénye teljes áramkörre. Az
elektromos áram hatásai.
Mágneses mező, az elektromágneses indukció (33)
Mágneses mező (14)
Mágneses alapjelenségek, áramok mágneses tere, mágneses indukció, áramjárta
vezetők mágneses tere, a mágneses fluxus, mozgó töltések mágneses mezőben,
Lorentz-erő, elektromágneses indukció, önindukció, Lenz- törvény, mágneses tér
energiája
Váltakozó áram,
elektromágneses
rezgések és
hullámok (19)
Váltakozó áram jellemzése, előállítása, felhasználása, generátorok, motorok,
váltakozó áram teljesítménye és munkája, a transzformátor, az iduktív,- kapacitív
ellenállás, rezgőkörök, csillapított és csillapítatlan elektromágneses rezgések,
elektromágneses hullámok, gyakorlati alkalmazások
Rendszerezés, összefoglalás, ellenőrzés (10)
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12. évfolyam
64 óra
Témakörök,
(óraszám)

Tartalmak

Fénytan(18)
Geometriai
optika(13)
A fény egyenes vonalú terjedése, terjedési sebesség. A fényvisszaverődés törvénye.
Sík- és gömbtükrök képalkotása. A törés és a teljes visszaverődés jelensége, a törési
törvény. Lencsék képalkotása, optikai eszközök.
Hullámoptika(5)

.
A fény hullámtulajdonságainak kísérleti vizsgálata: elhajlás, interferencia,
fénypolarizáció. A fehér fény színekre bontása. Az infravörös és az ultraibolya fény
Modern fizika, csillagászat(28)

Modern fizika(21)
Az anyag atomos szerkezete, a fény kettős természete. Az elektronok kettős
természete. Az atom és az atommag szerkezete, vonalas színképek, nukleáris
kölcsönhatás jellemzéser. A radioaktivitás, maghasadás, magfúziók, atombomba,
atomreaktorok
Csillagászat (7)
Az égbolt látszólagos mozgása, a Naprendszer, bolygók, csillagok, galaxisok. A Nap
jellemzése. A Világegyetem fejlődése
Összefoglalás, rendszerezés, számonkérés (18)
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Emeltszintű felkészítés
11. évfolyam
(74 óra)
Témakörök (óraszám)
Kinematika (11)

Tartalmak
Mozgások jellemzése, az egyenesvonalú egyenletes
mozgás, gyorsuló mozgások, hajítások. Körmozgás,
rezgőmozgás
Dinamika (14)
Newton törvények. Általános tömegvonzás, gravitáció,
súly, súlytalanság. Erőfajták, a mozgások dinamikai
feltétele, lendület, lendület megmaradása, merev testek
nyugalma, forgómozgás alapegyenlete. Perdület,
perdületmegmaradás
Munka, energia,
Munka fogalma, fontosabb esetei, munkatétel,
teljesítmény (5)
energiafajták, az energia megmaradás elve. Teljesítmény,
hatásfok
Hőtan (22)
Gáztörvények , a hőtan főtételei, speciális
állapotváltozások, hőkapacitás, fajhő, molhő, Folyadékok
(Pascal törvénye, Arkhimédész törvénye, felületi
feszültség). Áramló gázok és folyadékok. Rugalmas
alakváltozások, hőtágulás, halmazállapot-változások
Rezgések és hullámok
Harmonikus rezgőmozgás, matematikai inga,
(12)
kényszerrezgés, rezonancia, mechanikai hullámok
jellemzése, tulajdonságai (visszaverődés, törés,
interferencia, elhajlás, polarizáció) ,állóhullámok
Összefoglalás, rendszerezés, számonkérés (10)
12. évfolyam
(64 óra)
Témakörök (óraszám)
Elektrosztatika,
egyenáram (10)

Mágneses mező,
váltakozó áram (12)

Fénytan (8)

Modern fizika,

Tartalmak
Elektrosztatika(Coulomb-erő, térerősség, feszültség,
kondenzátorok), egyenáram (Ohm törvénye teljes
áramkörre, fogyasztók kapcsolása), elektromos áram
munkája és teljesítménye, áramvezetés folyadékokban,
gázokban, szilárd anyagokban
Mágneses mező jellemzése, mágneses indukció, áramjárta
vezető mágneses tere, Lorentz erő, önindukció, váltakozó
áram jellemzése, teljesítménye, munkája. Ellenállások,
rezgőkörök
A fény terjedése. Fény törése, visszaverődése,
interferenciája, elhajlása, polarizációja. Tükrök, lencsék,
optikai eszközök
Atommodellek. Thomson- és Milliken kísérletek. A fény
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csillagászat (16)

és az elektron kettős természete. Az atom és atommag
szerkezete. Radioaktivitás. Maghasadás és magfúzió.
Naprendszer (Kepler törvények, a Nap,a bolygók,
csillagok). A Világegyetem fejlődése
Összefoglalás, a tanult anyag rendszerezése (18)

Középszintű felkészítés
11. évfolyam
(37 óra)
Témakörök (óraszám)
Kinematika (6)

Tartalmak
Mozgások jellemzése, az egyenes vonalú egyenletes
mozgás, gyorsuló mozgások, hajítások, Körmozgás
Dinamika (7)
Newton törvények. Általános tömegvonzás, gravitáció,
súly, súlytalanság, erőfajták, a mozgások dinamikai
feltétele, lendület, lendület megmaradása, merev testek
nyugalma, forgómozgás alapegyenlete
Munka, energia,
Munka fogalma, fontosabb esetei, munkatétel,
teljesítmény (4)
energiafajták, az energia megmaradás elve. Teljesítmény,
hatásfok
Hőtan (9)
Gáztörvények, a hőtan főtételei, speciális
állapotváltozások, hőkapacitás, fajhő, molhő, Folyadékok
(Pascal törvénye, Arkhimédész törvénye), rugalmas
alakváltozások, hőtágulás, halmazállapot-változások
Rezgések és hullámok (6) Harmonikus rezgőmozgás, matematikai inga,
kényszerrezgés, rezonancia, mechanikai hullámok
jellemzése, tulajdonságai (visszaverődés, törés,
interferencia, elhajlás, polarizáció), állóhullámok
Összefoglalás, rendszerezés (5)

12. évfolyam
(32 óra)
Témakörök (óraszám)
Elektrosztatika,
egyenáram (8)

Mágneses mező,
váltakozó áram (8)

Fénytan és modern

Tartalmak
Elektrosztatika (Coulomb-erő, térerősség, feszültség,
kondenzátorok), egyenáram (Ohm törvénye, fogyasztók
kapcsolása), elektromos áram munkája és teljesítménye,
áramvezetés folyadékokban, gázokban, szilárd anyagokban
Mágneses mező jellemzése, mágneses indukció, áramjárta
vezető mágneses tere, Lorentz erő, önindukció, váltakozó
áram jellemzése, teljesítménye, munkája. Ellenállások,
rezgőkörök
A fény terjedése. Fény törése, visszaverődése,
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fizika (12)

interferenciája, elhajlása, polarizációja. Tükrök, lencsék,
optikai eszközök. Atommodellek. Thomson- és Milliken
kísérletek. A fény és az elektron kettős természete. Az
atom és atommag szerkezete. Radioaktivitás. Maghasadás
és magfúzió. Naprendszer. A Világegyetem fejlődése
Összefoglalás, rendszerezés (4)

Középszintű érettségi témakörei
I.Mechanika
1. Newton törvényei
2. Egyenes vonalú mozgások
3. Munka, mechanikai energia
4. Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek
5. Periodikus mozgások
II. Hőtan
6. Hőtágulás
7. Gázok állapotváltozása
8. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban. A termodinamika főtételei
9. Halmazállapot-változások
III. Elektromágnesesség
10. Testek elektromos állapota
11. Elektromos áram
12. Elektromágneses indukció
13. Elektromágneses hullámok
14. Geometriai fénytan – optikai eszközök
IV. Atomfizika, magfizika
15. Az anyag szerkezete
16. Atommodellek, az atom elektronszerkezete
17. A atommag összetétele, radioaktivitás
18. Sugárzások – sugárvédelem
V. Gravitáció, csillagászat
19. A gravitációs mező – gravitációs kölcsönhatás
20. Csillagászat
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FIZIKA (Közgazdaság szakmacsoport)
9–10. évfolyam
Célok és feladatok
A fizikatanítás célja a szakközépiskolában az általános műveltség részét jelentő alapvető fizikai
ismeretek kialakítása, a tanuló érdeklődésének felkeltése a természeti jelenségek megértése iránt,
valamint az önálló ismeretszerzési készség megalapozása.
A kitűzött célokat az általános iskolai ismeretek rendszerezésével, kiegészítésével érhetjük el. A
fizika legfontosabb területeinek áttekintésekor a diákok felkészültségi szintjének megfelelő
szemléletformálást tekintjük irányadónak.
A fizika szakközépiskolai tanítása során a természeti jelenségek megfigyeléséből, kísérleti
tapasztalatokból kiindulva ismertetjük fel a tanulókkal a jelenségek lényegi összefüggéseit, ok-okozati
viszonyait. A törvények matematikai megfogalmazására, és azok alkalmazására feladatok
megoldásában csak olyan egyszerű esetekben törekszünk, ahol ezek valóban a fizika jobb megértését
segítik elő. A diákoknak látniuk kell, hogy a természet törvényei matematikai formában is leírhatók, és
a számítások eredményei kísérletileg ellenőrizhetők.
A fizikai ismeretek átadása mellett alapvetően fontos tudatosítani a tanulókban, hogy a
természettudományok – ezen belül a fizika – az egyetemes emberi kultúra részét képezi, és szoros
kapcsolatban áll a kultúra más területeivel. Ugyanilyen fontos annak felismertetése, hogy nagyrészt a
fizika eredményei alapozzák meg a műszaki tudományokat, lehetővé téve ezzel a – napjainkban
különösen is érzékelhető – gyors technikai fejlődést.
Hangsúlyoznunk kell, hogy a természet törvényeinek megismerése és az emberiség céljaira
történő felhasználása felelősséggel jár. A fizikai ismereteket természeti környezetünk megóvásában is
hasznosítani kell, ez nem csak a tudósok, hanem minden iskolázott ember felelőssége és kötelessége.

Fejlesztési követelmények
Ismeretszerzési, - feldolgozási és - alkalmazási képességek
Váljon a tanuló igényévé az önálló ismeretszerzés, a természeti és technikai környezet
jelenségeinek megértése.
Tudja a jelenségeket, kísérleteket megfigyelni, tapasztalatait rögzíteni.
Legyen tapasztalata az egyszerűbb kísérleti és mérőeszközök balesetmentes
használatában.
Legyen jártas az SI és a gyakorlatban használt SI-n kívüli mértékegységek, azok tört
részeinek és többszöröseinek használatában.
Legyen
képes
önállóan
használni
különböző
lexikonokat,
képletés
táblázatgyűjteményeket. Értse a szellemi fejlettségének megfelelő szintű természettudományi
ismeretterjesztő kiadványok, műsorok információit, tudja összevetni a tanultakkal.
Legyen jártas a vizsgálódás szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők, tényezők
megkülönböztetésében.
Tudja a megfigyelések, mérések, kísérletek során nyert tapasztalatokat áttekinteni.
Megszerzett ismereteit tudja a legfontosabb szakkifejezések, jelölések megfelelő
használatával megfogalmazni, leírni.
Tudja a kísérletek, mérések során nyert adatokat grafikonon ábrázolni, kész grafikonok
adatait leolvasni, értelmezni.
Legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó eszközök működésének alapelveit felismerni.
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A környezet- és természetvédelmi problémák kapcsán tudja alkalmazni fizikai ismereteit,
lehetőségeihez képest törekedjék ezek enyhítésére, megoldására.
Tájékozottság az anyagról, tájékozódás térben és időben
Tudja, hogy az anyagnak különböző megjelenési formái vannak. Ismerje fel a természetes
és mesterséges környezetben előforduló anyagfajtákat, tulajdonságaikat, hasznosíthatóságukat.
Legyen elemi szintű tájékozottsága az anyag részecsketermészetéről.
Tudja, hogy a fizikai folyamatok térben és időben zajlanak le, a fizika vizsgálódási
területe a nem látható mikrovilág pillanatszerűen lezajló folyamatait éppúgy magába foglalja,
mint a csillagrendszerek évmilliók alatt bekövetkező változásait.
Ismerje fel a természeti folyamatokban a visszafordíthatatlanságot.
Tudja, hogy a jelenségek vizsgálatakor általában a Földhöz viszonyítjuk a testek helyét és
mozgását, de más vonatkoztatási rendszer is választható.
Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről
A tanuló tudja, a fizikai törvények a jelenségek alapvető ok-okozati viszonyait
fogalmazzák meg. A fizikai törvények matematikai formulákkal írhatók le. A tanulóknak a
megismert egyszerű példákon keresztül világosan kell látniuk a matematika szerepét a
fizikában.
A középiskolai fizika tanítása során azt is érzékeltetni kell, hogy a természet megismerése
hosszú folyamat, közelítés a valóság felé. A tudományok fejlődése nem pusztán ismereteink
mennyiségi bővülését jelentik, hanem az elméletek, a megállapított törvényszerűségek
módosítását is, gyakran teljesen új elméletek születését.
Az alapvető fizikai ismereteken túl fontos látni a fizika kapcsolódását a kultúra más
területeihez, más természettudományokhoz csakúgy, mint a technikához, a filozófiához vagy a
művészetekhez.

Belépő tevékenységformák
Fizikai jelenségek irányítással történő tudatos megfigyelése, a lényeges és kevésbé lényeges
tényezők megkülönböztetése. Ok-okozati kapcsolatok felismerése. A tananyaghoz kapcsolódó
egyszerű kísérletek önálló végrehajtása előzetes tanári útmutatás alapján. A tapasztalatok közérthető
összefoglalása a tanult szakszókincs helyes használatával. A tanult fizikai mennyiségek
mértékegységének ismerete és helyes használata, a mindennapi életben használt fizikai mennyiségek
nagyságának becslése. A tanult fizikai törvények felismerése a mindennapi élet jelenségeiben, a
technikai eszközökben. Könyvtári ismerethordozók (szaklexikonok, képlet- és táblázatgyűjtemények,
segédkönyvek, ismeretterjesztő kiadványok) használata, a tananyagot kiegészítő ismeretek
megszerzésére. A számítógépes oktató és szimulációs programok, multimédiás szakanyagok
használata. Az Internet használata a tananyagot kiegészítő információk megszerzésére, tanári
irányítással.
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9. évfolyam
(37 óra)
Témakörök
(óraszám)

Tartalmak
Mechanika (19)

Mozgások (5)
Az egyenes vonalú
egyenletes mozgás

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás jellemzése. Út- idő grafikon készítése és
elemzése, a sebesség kiszámítása.

Az egyenes vonalú
egyenletesen
változó mozgás,
szabadesés

A egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás speciális esete: a szabadon eső
test mozgásának kísérleti vizsgálata. A sebesség változásának értelmezése,
átlag- és pillanatnyi sebesség. A gyorsulás fogalma, a nehézségi gyorsulás. Az
egyenletesen változó mozgás. Az egyenletesen változó mozgás grafikus leírása.

Az egyenletes
körmozgás

Az anyagi pont egyenletes körmozgásának kísérleti vizsgálata. Az egyenletes
körmozgás leírása: periódusidő, kerületi sebesség mint vektormennyiség, a
sebesség változása, a gyorsulás mint vektormennyiség.

A dinamika alapjai (6)

Erőfajták

A mozgásállapot fogalma, a testek tehetetlenségére utaló kísérletek. A
tehetetlenség törvénye. Az erő fogalma, mértékegysége. Newton II. törvénye.
Hatás–ellenhatás törvénye.
Nehézségi erő. Kényszererők. Súrlódás, közegellenállás. Rugóerő.

Erők együttes
hatása

A kölcsönhatásban fellépő erők vizsgálata. Az erők vektoriális összegzése. Erők
forgatónyomatéka. A testek egyensúlyának feltétele.

A lendületmegmaradás

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

Az egyenletes
körmozgás
dinamikai
vizsgálata

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

Mozgásállapotváltozás és erő

Munka, energia (4)
A munka
értelmezése és
kiszámítása

A munka fogalma, állandó és egyenletesen változó erő munkája.

Mechanikai
energia-fajták

Mozgási energia, magassági energia, rugalmas energia. Munkatétel.

A teljesítmény és

A teljesítmény és hatásfok fogalma, kiszámítása egyszerű esetekben.
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hatásfok

Rezgések, hullámok (4)
Rezgések

A rugóra függesztett test mozgása. A rezgést jellemző mennyiségek (amplitúdó,
rezgésidő, frekvencia) A rezgés energiája.

Hullámok

Mechanikai hullámok megfigyelése, jellemzése. Hullámok visszaverődése és
törése, (elhajlás), interferencia. Állóhullámok kialakulása.

A hanghullám
tulajdonságai

Hangtani alapkísérletek és egyszerű kvalitatív értelmezésük.

Termodinamika (10)
Gázok
állapotváltozásai

Állapotjelzők. Boyle–Mariotte és Gay–Lussac törvények. Kelvin-féle
hőmérsékleti skála. Az egyesített gáztörvény. Ideális gázok részecskemodellje.

A hőtan főtételei

A hőtan I. főtétele – (energia-megmaradás megfogalmazása). A hőtan II.
főtétele (a folyamatok iránya).
Olvadás–fagyás, forrás/párolgás–lecsapódás jellemzése. Halmazállapotváltozások energetikai vizsgálata.
Hősugárzás, hővezetés, hőáramlás kísérleti vizsgálata.

Halmazállapotváltozások
A hőterjedés

Összefoglalás, rendszerezés, ellenőrzés (8)

10. évfolyam
(37 óra)
Elektromágnesség (13)
Elektrosztatika (2)
Elektromos
alapjelenségek

Az elektromos állapot, két féle elektromos töltés, megosztás, vezetők,
szigetelők. Töltések közti kölcsönhatás, Coulomb-törvény.

Az elektromos tér

A térerősség fogalma. Az erőtér kvalitatív jellemzése egyszerű konkrét
esetekben. Munkavégzés az elektrosztatikus térben, a feszültség fogalma.
Vezetők elektromos térben (gyakorlati alkalmazások).

Egyenáramok(4)
Az egyenáram

Az egyenáram fogalma, jellemzése. Ohm-törvény. Vezetők ellenállása, fajlagos
ellenállás. Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása.

Elektromos energia
és teljesítmény

Az elektromos áram munkája, fogyasztók teljesítménye.

Elektromágneses indukció, Elektromágneses hullámok (7)
A mágneses tér

A mágneses tér jellemzése: a mágneses indukció vektor fogalma.
Áramok mágneses tere.
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Árammal átjárt vezetők mágneses térben
Mozgó töltések mágneses térben, a Lorentz-erő fogalma
Mozgási indukció A mozgási indukció kísérleti vizsgálata, a jelenség magyarázata, az indukált
feszültség, Lenz-törvény.
Váltakozó feszültség kísérleti előállítása, váltófeszültség, váltóáram fogalma és
jellemzése.
Nyugalmi indukció A nyugalmi indukció kísérleti vizsgálata.
Lorentz-erő

Elektromágneses
hullámok

Rádióhullámok, hősugarak, fény, ultraibolya, röntgensugárzás, hasonlóságok és
különbségek.
Gyakorlati alkalmazások.
Egészség- és környezetvédelmi vonatkozások.

Fénytan (8)
Geometriai optika
(6)

A fény egyenes vonalú terjedése, terjedési sebesség. A fényvisszaverődés
törvényei. Sík- és gömbtükrök képalkotása. A törés és teljes visszaverődés
jelensége, a törési törvény. Lencsék képalkotása, optikai eszközök.

Hullámoptika (2)

A fény hullámtulajdonságainak kísérleti vizsgálata: elhajlás, interferencia,
fénypolarizáció. A fehér fény színekre bontása.

Modern fizika (10)
Az anyag atomos
szerkezete
A fény kettős
természete

Az anyag atomos szerkezetére utaló jelenségek. Az atomok mérete.

Az elektronok
kettős természete

Az elektron, mint részecske: az elemi töltés. Az elektron, mint hullám:
elektroninterferencia

Az atom szerkezete

Az atom belső szerkezetére utaló kísérleti tapasztalatok. Rutherford-kísérlet,
vonalas színkép. Az elektronburok héj-szerkezete

Az atommag
szerkezete
A radioaktivitás

A nukleonok (proton, neutron), a nukleáris kölcsönhatás jellemzése

Maghasadás

A maghasadás jelensége, láncreakció, atombomba, atomerőmű. Az atomenergia
felhasználásának előnyei és kockázata.

Magfúzió

A magfúzió jelensége, a csillagok energiatermelése. A hidrogénbomba

Egyetemes
tömegvonzás

A heliocentrikus világkép (a Naprendszer bolygói, azok holdjai).
Bolygómozgás: Kepler-törvények. A Newton-féle gravitációs törvény. A
mesterséges égitestek mozgása.

Csillagfejlődés

A csillagok születése, fejlődése és pusztulása.

A kozmológia
alapjai

Az Univerzum tágulása. Ősrobbanás elmélet.

A fény hullámtulajdonságainak összefoglalása. A fényelektromos jelenség – a
fény részecsketermészete. Gyakorlati alkalmazások.

Alfa-, béta- és gammabomlás jellemzése. Radioaktív sugárzás
környezetünkben, a sugárvédelem alapjai. A természetes és mesterséges
radioaktivitás gyakorlati alkalmazásai.

Összefoglalás, rendszerezés, ellenőrzés (6)
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A továbbhaladás feltételei
A szakközépiskolai fizikai tanulmányok végére a korábbi évek tananyagának és a modern fizika
elemeinek szintetizálásával körvonalazódnia kell a diákokban egy korszerű természettudományos
világképnek. Tudatosodnia kell a tanulókban, hogy a természet egységes egész, szétválasztását
résztudományokra csak a jobb kezelhetőség, áttekinthetőség indokolja. A fizika legáltalánosabb
törvényei a kémia, biológia, földtudományok és az alkalmazott műszaki tudományok területén is
érvényesek.
A konkrét jelenségeket, a tanult törvényszerűségeket tudja besorolni a fizika főbb területei alá
(mechanika, elektromágnesség, termodinamika, atom- és magfizika, csillagászat).
Tudjon különbséget tenni a hipotézis és a kísérletileg, tapasztalatilag igazolt állítás között.
Tudja eldönteni, hogy egy adott kísérletből egy adott következtetés levonható-e.
Ismerje fel és tudja magyarázni a mindennapi életben tapasztalható leggyakoribb hőtani
jelenségeket. Tudja, hogy a természetben végbemenő folyamatok megfordíthatatlanok.
Ismerjen olyan kísérleti bizonyítékokat, tapasztalati tényeket, amelyek az atomelmélet
kialakulásához vezettek. Ismerje az atomszerkezet kutatásának főbb állomásait Ismerje az atommag
összetételét. Ismerje a radioaktivitás felfedezésének történetét, a radioaktív sugárzások fajtáit és ezek
jellemzőit. Ismerje a magátalakulások főbb típusait (hasadás, fúzió). Ismerjen néhány konkrét
felhasználási lehetőséget. Ismerje az atomenergia felhasználásának előnyeit és hátrányait a többi
energiatermelési móddal összehasonlítva, különös tekintettel a környezeti hatásokra.
Legyen tisztában azzal, hogy a fizikai elméletek sohasem lehetnek lezártak és véglegesek, az
újabb és újabb felfedezések alapján állandóan módosulnak.
Ismerjen néhány konkrét kapcsolódási pontot a fizikai elméletek és a kultúra, gondolkodás
egyéb területei között.
Tudja a különböző információhordozókat megadott témakörben ismeretek szerzésére használni.
Tudjon különbséget tenni a természettudományos módszerekkel igazolt állítások, elméletek és az
egyéb elméletek között. Alakuljon ki benne kritikai érzék az ilyenekkel szemben, igényelje az
érvekkel történő alátámasztást, az igazolást.
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TESTNEVELÉS
9-12. évfolyam
Általános követelmények
A testnevelés célja, hogy az iskola egész nevelő-oktató munkájának részeként a
testgyakorlatok, a sportágak és a játékok felhasználásával úgy segítse elő a tanulók nevelését,
hogy képesek legyenek alkotó, hasznos munka végzésére. Legyenek edzettek és
egészségesek. Rendelkezzenek az öntevékeny, meggyőződésen alapuló egészséges életmód
kialakításához szükséges alapvető ismeretekkel, felkészültséggel. Szívesen és aktívan
sportoljanak, s ez járuljon hozzá szabadidejük kultúrált eltöltéséhez. Ismerjék meg és
használják fel a természet eszközeivel történő edzést, növeljék fizikai aktivitásukat.

9. évfolyam
Belépő tevékenyégformák
A tanulók mozgatásához szükséges vezényszavak, alakzatok használata. Gimnasztikai
alapformák és testtartást javító gyakorlatok. Kondicionális képességek fejlesztése. Az atlétikai
mozgásanyagból választott futások, dobások és ugrások technikai szintjének kialakítása. A
torna mozgásanyagából választott szergyakorlatok, elemek, elemkapcsolatok elsajátítása és a
választott sportjátékok űzése egyszerű szabályok szerint. A természetben űzhető sportágak
közül lehetőség szerint legalább egynek a gyakorlása.
Heti óraszám: 2,5
Évi óraszám: 92
Témakörök:
Rendgyakorlatok
Alapképesség fejlesztés
Torna

Óraszám
4
16
16

● talajtorna (fiú, lány)
● szekrényugrás (fiú, lány)
● korlát (fiú)
● gerenda (lány)
Atlétika
● futások
●ugrások
● dobások

24
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Sportjátékok
● kosárlabda
● röplabda v. labdarúgás

20

További felhasználhat órakeret
●Téli foglalkozások a szabadban
● tantervben nem szereplő sportágak
● asztalitenisz, tollaslabda

12

A továbbhaladás feltételei
Alakzatok felvétele a vezényszavaknak megfelelően. Gimnasztikai feladatok végrehajtása
utasításra, testtartást javító gyakorlat bemutatás utáni végrehajtása. A kondicionális
képesességek szintjének javulása. Atlétikai teljesítményekben javulás, a technikai végrehajtás
tökéletesítése, elemkapcsolatok végrehajtása a választott szereken. Aktív részvétel a választott
sportjátékokban és a természetben űzhető sportágakban.

10. évfolyam
Belépő tevékenységformák
Az óra szervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. Sokféle gimnasztikai
alapforma és kéziszergyakorlatok ismerete, a helyes testtartást javító gyakorlatok használata.
A kondicionális képességek fejlesztése, az atlétikai mozgásanyagból a futások, dobások és
ugrások választott technikáonak gyakorlása, javítása, törekvés a teljesítmények növelésére.
A torna választott szerein elemkapcsolatok összeállítása, pontos végrehajtása. A
sportjátékokban tanult technikai elemek alkalmazása, játékszabályok ismerete. A
természetben űzhető sportágak közül legalább egy gyakorlása.
Heti óraszám: 2,5
Évi óraszám: 92
Témakörök

Óraszám

Rendgyakorlatok
Alapképesség fejlesztés

4
16

Torna

16

● talajtorna (fiú, lány)
● szekrényugrás (fiú, lány)
● korlát (fiú)
● gerenda (lány)
Atlétika
● futások
●ugrások
● dobások

20
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Sportjátékok
● kosárlabda
● röplabda v. labdarúgás

24

További felhasználhat órakeret
●Téli foglalkozások a szabadban
● tantervben nem szereplő sportágak
● asztalitenisz, tollaslabda

12

A továbbhaladás feltételei
A tanulók a rendgyakorlatok végrehajtásában mutassanak fegyelmezettséget, alakilag
elfogadhatóan hajtsák végre azokat. Legyenek képesek önállóan bemelegítésre, tudjanak
nyugtató légzőgyakorlatokat is végezni. Alakuljon ki bennük az a meggyőződés, hogy a
rendszeres fizikai aktivitás az egészséges életmód szerves része. Fejlődjön kondicionális és
koordinációs képességük a torna által megkívánt szintre. Javuljon futó-, ugró- és
dobóteljesítményük. Legyenek képesek 10-12 percig kitartóan futni. Sportjátékokban
legyenek képesek a szabályok adta lehetőségek között játszani, a tanult technikai elemeket
eredményesen alkalmazni és a taktikai feladatokat megvalósítani.

11. évfolyam
Belépő tevékenységformák
Az óra szervezéséhez és lebonyolításához szükséges vezényszavak, alakzatok, vonulások
pontos alkalmazása. Szabadgyakorlatok, kéziszer-, társas-, és szergyakorlatok alkalmazására.
A helyes testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása, a kondicionális képességek
fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagban a technikai szint és a mérhető tevékenységek
növelése. Tornában a választott szergyakorlatok esetén gyakorlatsorok folyamatos
végrehajtása. A sportjátékokban a tanult technikai elemek, taktikai feladatok alkalmazása a
játékban, pontos szabályismeret. Aktív részvétel a természetben űzhető sportágakban.
Heti óraszám: 2,5
Évi óraszám: 92
Témakörök

Óraszám

Rendgyakorlatok
Alapképesség fejlesztés

4
16

Torna

16
● talajtorna (fiú, lány)
● szekrényugrás (fiú, lány)
● korlát (fiú)
● gerenda (lány)
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Atlétika
● futások
●ugrások
● dobások

20

Sportjátékok
● kosárlabda
● röplabda v. labdarúgás

24

További felhasználhat órakeret
●Téli foglalkozások a szabadban
● tantervben nem szereplő sportágak
● asztalitenisz, tollaslabda

12

A továbbhaladás feltételei
A kéziszer és társas gyakorlatok végrehajtása utasításra, 4-8 ütemű szabadgyakorlatból álló
gyakorlatsor végrehajtása, a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális
képességek szintjének megtartása illetve javítása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás,
technikai végrehajtás stabilizálása. A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása
segítségadás mellett. Aktív részvétel a sportjátékokban, szabályok szerinti játék. Aktív
részvétel egy természetben űzhető sportágban.

12. évfolyam
Belépő tevékenységformák
Az óra szervezéséhez, lebonyolításához szükséges vezényszavak, alakzatok, vonulások
alkalmazása. A szabadgyakorlati alapformájú gimnasztikai, kéziszer-, társas-, pad-,
bordásfalgyakorlatok alkalmazása. A helyes testtartást javít gyakorlatok önálló használata. A
kondicionális képességek fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyag stabil végrehajtása,
versenyzés. Tornában a választott szergyakorlatokból gyakorlatsor folyamatos végrehajtása.
A választott sportjátékokban a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása
játékban, pontos szabályismeret. Aktív részvétel a természetben űzhető sportágakban.
Heti óraszám: 2,5
Évi óraszám: 80
Témakörök

Óraszám

Rendgyakorlatok
Alapképesség fejlesztés

2
8

Torna

16
● talajtorna (fiú, lány)
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● szekrényugrás (fiú, lány)
● korlát (fiú)
● gerenda (lány)
Atlétika
● futások
●ugrások
● dobások

20

Sportjátékok
● kosárlabda
● röplabda v. labdarúgás

24

További felhasználhat órakeret
●Téli foglalkozások a szabadban
● tantervben nem szereplő sportágak
● asztalitenisz, tollaslabda

10

Alapkövetelmények, feladatok a 12. évfolyam befejezésekor
Legyenek képesek önállóan bemelegíteni, az ismert gyakorlatokat testi képességeik
fejlesztésére, karbantartására felhasznélni. A tornaszereken az előző évfolyamokon tanult
gyakorlatelemeket olyan összeállításban bemutatni, amelyeket képességeiknek megfelelően
végre tudnak hajtani. Ismerjék az atlétikai verenyszámok legfontosabb biomechanikai
törvényszerűségeit, készségszinten birtokolják a választott labdajáték mozgásanyagát.
Rendelkezzenek olyan elméleti tudással, hogy felismerjék a testkultúra az egyetemes emberi
kultúra teljes része, a sport a szabadidő kulturált eltöltésének eszköze, és a testnevelés (testi
nevelés) egyben egészségnevelés is. Épüljön ki bennük a rendszeres fizikai aktivitás igénye
oly mértékben, hogy az felnőttkori életmódjuk nélkülözhetetlen részévé váljon.
Az értékelés módja
Az értékelés osztályzatokkal történik, a követelmények teljesítésének mértékétől függően, a
tanuló testi adottságait is figyelembe véve.
Tárgyi feltételek
1. Atlétika: magasugró állvány, magasugró léc, szivacsszőnyeg, súlygolyók, stopperórák.
2. Torna: férfikorlátok, gerenda, alacsonygerenda, ugrószekrény, filc tornaszőnyeg,
vászonszőnyegek.
3. Labdajátékok: kosárlabdák, futball-labdák, röplabdák, kézilabdák, kosárlabda állvány,
palánkkal, gyűrűkkel, röplabdahálók, kézilabdahálók, kézilabdakapuk, aszatlinesziszasztalok, asztalitenisz-, és tollaslabda hálók, ütők és labdák.
4. Képességfejlesztés: kézisúlyzók, medicinlabdák, ugrókötelek, mászókötelek,
hullahopp-karikák, tornapadok, bordásfal részek.
5. Kondicionális képességfejlesztés: fek. padok, tartóállványokkal, férfi és női kétkezes
rúd, tárcsás súlyok, kondicionáló gépek.
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11.-12.évfolyam alternatív uszodai testnevelés óra ( heti 2,5 össz 80 ill. 92 óra)
Tűz-és munkavédelem, uszodai, öltözői rend, úszásórák éves rendje: 2 óra
Az úszástudás előzetes felmérése – szabadon választott úszásnemekben: 2 óra
Mellúszás - Gyorsúszás oktatása (technika): 2x10 óra
Gyakorlás; Mellúszás- Gyorsúszás edzésjelleggel folyamatosan:2x 6-8 óra
Rajt, forduló gyakorlása: 2x2 óra
Játékos váltóverseny, Állóképesség fejlesztése, folyamatos úszás 2x6-8 óra
Edzés jellegű úszás: 2x4 óra
Mellúszás - Gyorsúszás osztályozása technikára; rajt, forduló benyúlás osztályozása:2x 4
óra
Vízből mentés technikája: 2 óra
Váltóverseny: gyors – mell: 4-8 óra
Vízilabdázás: 4 óra
Évi munka értékelése: 2 óra
A tanulók fizikai képességeit mérő gyakorlatok
Mini-Hungarofit teszt:
(1+4 motorikus próbában elért teljesítmény)
I. Aerob állóképesség mérése
12 perc folyamatos futás (Cooper-teszt)
II. Általános testi erő, erő-állóképesség mérése
1. Helyből távolugrás /a láb dinamikus erejének mérésére/
2. Hanyattfekvésből felülés /a hasizom erő-állóképességének mérésére/
3. Hasonfekvésből törzsemelés /a hátizmok erő-állóképességének mérésére/
4. Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás /a vállövi és karizmok dinamikus erő-állóképesség
mérésére/

111

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

Középszintű testnevelés érettségi szóbeli témakörei
1. Olimpiatörténet- magyar sportsikerek
2. A harmonikus testi fejlődés
3. Testi képességek
4. Az egészséges életmód
5. Gimnasztika (jelentősége, mozgásanyaga)
6. Atlétika (futások, ugrások, dobások)
7. Torna (jelentősége, szabályai, gyakorlati elemei)
8. Ritmikus gimnasztika (versenyszámai, szabályai)
9. Küzdősport- önvédelem
10. Úszás (higiénéje, úszásnemek technikája)
11. Természetben űzhető sportágak
12. Kézilabda (szabályai, technikája, taktikája)
13. Kosárlabda (szabályai, technikája, taktikája)
14. Labdarúgás (szabályai, technikája, taktikája)
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BIOLÓGIA
9–10. évfolyam
Célok és feladatok
Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás, a gyakorlati
készségfejlesztés és a tanulók természettudományos szemléletének a formálása során, ezek
egységében valósul meg.
Nem elmélyült tudományos ismeretátadás a cél, hanem a már meglévő ismeretek
kiegészítésével összegzésre, szintézisre törekvés. Az általános iskolai tudásra alapozva a tanulók
megismerik az élő természet működésének legfontosabb törvényszerűségeit. A rendszerező
gondolkodás kialakítását segíti annak tudatosítása, hogy mikor, mi és miért történik természetes és
mesterséges környezetünkben. El kell érni, hogy a diákok ismerjék saját testük felépítésének és
működésének alapjait, az egészséges életmód szabályait.
Az új ismeretek feldolgozása során a mindennapi élethez, a gyakorlathoz kapcsolódva
nyilvánvalóvá kell tenni, hogy az elsajátítandó tudás elsősorban nem önmagáért szükséges, hanem a
napi tapasztalatokkal együtt megalapozza a környező világ jelenségeinek megértését, és lehetővé teszi
ezek befolyásolását.
A szakközépiskolában a biológia oktatása az általános képzés és a szakképzés igényeinek
megfelelően hasznosítható tudást közvetít. A biológia tanításának – a többi tantárggyal együtt – az is a
célja, hogy kialakuljon az új ismeretek önálló megszerzésének és alkalmazásának képessége. Alapvető
feladata, hogy az ismeretek elsajátítása folyamán képessé tegye a tanulókat arra, hogy logikus
összefüggésekben, rendszerekben gondolkodjanak.
Képesek legyenek biológiai objektumokkal kapcsolatosan természettudományos megismerési
módszereket használni.
A biológia tantárgy tanulói megfigyelések és vizsgálatok, tanulókísérletek szervezésével,
vizsgálati eljárások bemutatásával megalapozza a közvetlen ismeretszerzés élményét, és kialakítja
annak igényét. Csoportos tevékenységekkel elősegíti az együttműködésre vonatkozó készségek
kialakulását.
A biológiatanítás feladata az általános műveltség részeként olyan természetszemlélet és
biológiai tudat kialakítása, mely az élet minden formájának a tiszteletére neveli a tanulókat azáltal,
hogy szemlélteti az élőlények és az életközösségek változatosságát és beláttatja a biológiai sokféleség
fontosságát. Felhívja a figyelmet azokra a problémákra, amelyek az élővilág sokféleségét
veszélyeztetik, és amelyekkel az emberiségnek szembe kell néznie a jövőben. Rámutat az
életközösségek szerveződésében felismerhető alapvető összefüggésekre. Bemutatja és alátámasztja az
élővilág egységét és azt, hogy ennek a rendszernek az ember is része.
Ismerteti az emberi szervezet felépítésének és működésének lényeges sajátságait, és biztosítja az
életmóddal kapcsolatos alternatívák helyes kiválasztásához szükséges tájékozottságot. Segíti az ember
és ember, valamint ember és környezete közötti együttélési szabályok megértését.
Célja továbbá, hogy az emberek és biológiai környezetük közötti kapcsolat tudatosításával
növelje az élővilág fennmaradásának és az emberek egészséges életének esélyeit.
A szakközépiskola működésének egészébe integrálódva a biológia tantárgy fontos célja, hogy a
maga eszközeivel megkönnyítse a szocializációt, a társadalmi környezetbe történő beilleszkedést.
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Fejlesztési követelmények
Ismertessük meg a tanulóval a szűkebb, illetve a tágabb környezetében előforduló és a biológiai
művelődési anyagban szereplő – különböző szerveződési szintű – anyagok, élőlények alapvető
tulajdonságait, az élő anyag jellemzőit.
Tegyük képessé a tanulót arra, hogy magyarázni tudja ismereteinek mennyisége és mélysége
szerint a biológiai művelődési anyagban feldolgozott jelenségekhez, folyamatokhoz hasonlókat is, és
használja, alkalmazza a mindennapi élet feladatainak, problémáinak megoldásában a biológiai
művelődési anyag elsajátítása során szerzett jártasságait, képességeit, készségeit.
Ismertessük meg az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti összefüggést, az ember
egészséges életműködését veszélyeztető anyagok hatásait.
Tudatosítsuk a tanulóban, hogy a biológiai jelenségek, folyamatok egyik alapvető jellemzője az
idő; az idő múlásával az élőlények is változnak. Adjunk áttekintést a földi élet periodikus
változásairól, az emberi élet szakaszainak főbb jellemzőiről, az életfolyamatok
visszafordíthatatlanságáról.
Adjunk képet az egyes kontinensek legismertebb életközösségeiről és hazánk tájainak
jellegzetes növényeiről, állatairól.
Alakítsuk ki a tanuló az irányú képességét, hogy el tudja mondani, le tudja írni a biológiai
objektumokról, jelenségekről szerzett ismereteit.
Tegyük képessé a biológiai ismeretszerzés szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők,
tényezők elkülönítésére.
Törekedjünk arra, hogy a tanuló ismeretszerzési tevékenységében tudja használni a nyomtatott,
illetve az elektronikus információhordozókat, értse a szellemi fejlettségének megfelelő szintű biológiai
ismeretterjesztő kiadványok és elektronikus médiumok biológiával kapcsolatos információit.
Keltsük fel az érdeklődést a biológiai jelenségek, folyamatok iránt. Tegyük képessé a biológiai
jelenségek, folyamatok önálló megfigyelésére, tudjon egyszerűbb vizsgálatokat, kísérleteket önállóan
elvégezni.
A biológiai kísérletek kapcsán legyen képes megállapítani, hogy mely tényezők miként
változnak meg, tanári segítséggel rendezze a megfigyelések, mérések, kísérletek során nyert adatokat.
Legyen némi gyakorlata a hasonló, illetve eltérő tulajdonságok, jellemzők alapján a biológiai
objektumok, jelenségek, folyamatok csoportosításában, rendszerezésében. Törekedjen a vizsgálatok,
kísérletek eredményeinek értelmezésére.
Segítsük a tanulót, hogy a megfigyelései, vizsgálatai, kísérletei során szerzett ismereteit
szellemi fejlettségének megfelelő szinten – a legfontosabb szakkifejezéseket helyes használatával –
tudja megfogalmazni; írásban, egyszerű vázlatrajzokon rögzíteni; leolvasni, értelmezni a biológiai
jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos diagramok, ábrák információtartalmát.
Ismertessük meg, vétessük észre a természet szépségeit, és segítsünk, hogy a természeti
szépségek megfelelő helyet foglaljanak el értékrendjében.
Mindenekelőtt annak érdekében kövessünk el mindent, hogy a tanulónak legyen igénye fizikai
és lelki egészségének, egészséges – természetes és mesterséges – környezetének megőrzésére, tekintse
ezeket az emberiség közös értékének.
Törekedjünk arra, hogy a tanuló megértse és a gyakorlatban is alkalmazza a környezet- és
természetvédelem legfontosabb alapelveit, vállaljon szerepet mikrokörnyezetében a szennyező
anyagok káros mértékű felhalmozódásának megelőzésében.
Tudatosítsuk, hogy a biológiai ismeretek fejlődése a különböző népek, országok tudósai, kutatói
egymásra épülő munkájának eredménye, s ebben a munkában jelentős szerepet töltöttek be a magyar
tudósok, kutatók is.

Belépő tevékenységformák
Az élőlények szervezeti felépítésének ismertetése ábrák, modellek segítségével. Az élőlények
felépítése és életműködése közötti összefüggések felismerése, megfogalmazása. Egyszerű kísérletek,
megfigyelések önálló elvégzése és értékelése. A különféle élőlények testének, életműködéseinek
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összehasonlítása, a hasonlóságok és különbségek megértése. Az állatok és növények legfontosabb
életfolyamatainak megnevezése és ismertetése. A heterotróf és autotróf anyagcsere fogalmának
ismerete. A természet- és környezetvédelem fontosságának belátása és kiselőadások tartása ebben a
témakörben.
Érvelés a természetvédelmi területek fontossága mellett és a környezetszennyező,
környezetpusztító magatartás ellen. Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának önálló
ismertetése vázlatrajzok segítségével. Az életközösségek anyag- és energiaforgalmában az emberi
tevékenység következményeinek az ismertetése. A biológiai környezet megismeréséhez rendelkezésre
álló ismeretterjesztő folyóiratok, könyvek, határozók és egyéb információhordozók használata.
Tájékozódás az élővilág természetes rendszerében, a fejlődéstörténeti rendszer lényegének ismerete.
Annak belátása, hogy egyes emberi tevékenységek a földi környezetet szélsőséges mértékben
változtatják, illetve a változásokat olyan mértékben felgyorsítják, amit az evolúció nem képes követni,
és minderre csak az egyének és a közösségek tudatos környezetkímélő magatartása hozhat megoldást.
A legfontosabb sejtalkotók szerepének felismerése, a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok
közötti kapcsolat belátása. Az ember legfontosabb életműködéseinek ismerete és az életműködések
közti kapcsolatok felfedezése. A legfontosabb életműködések szabályozásának illusztrálása egy-egy
példával.
Az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás fontosságának megértése. Az egészségkárosító
szokások egyéni és társadalmi hátrányainak belátása. A rendszeres testmozgás szükségességének
felismerése. A betegségmegelőzés, a védőoltások egyéni és közösségi-társadalmi szükségességének
belátása. Tartózkodó magatartás a testi és mentális egészségre káros anyagoktól. Az egészséges
életmódot erősítő értékek felismerése és az egészség megőrzését elősegítő magatartás elsajátítása. Az
emberi szexualitás folyamatának megismerése biológiai és társadalmi-etikai szempontból. Törekvés a
felelősségteljes nemi magatartásra. Az öröklődés lényegének ismerete. Az élőlények és az élővilág
állandó változásának belátása. Az egészségmegőrzés szükségességének megértése és a
betegségmegelőzés gyakorlati megvalósíthatóságának megismerése. Egyszerű biokémia vagy élettani
vizsgálatok, kísérletek elvégzése, dokumentálása, értékelése.

9. évfolyam
számára 55 órára
TÉMAKÖR
Bevezetés

TARTALOM
Biológia, résztudományok, határtudományok, életjelenségek.

ÓRASZÁM
3

Az anyagi rendszerek szerveződése.
Az élőlények csoportosítása és rendszerezése.
Olvasmány: A rendszerezés története
Az élőlények rendszere

Út a sejtes szerveződésig. Vírusok és prokarióták

5

Egysejtű eukarióták. Soksejtű eukarióta élőlények,
gombák, zuzmók, moszatok, mohák
Olvasmányok: A baktériumok jelentősége
Összefoglalás, ellenőrzés
A hajtásos növények

Növényi szövetek, szervek. A növények élette-

9
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vékenységei: anyagcsere, szaporodás, egyedfejlődése. Hajtásos növények: a harasztok és a virágos, magvas növények: nyitvatermők, zárvatermők.
Olvasmány: A legfontosabb zárvatermő növény- családok
Összefoglalás, ellenőrzés
Többsejtű eukarióta

Egyedfejlődés, törzsfejlődés. Szövetés állatok:

állatok

szivacsok, csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak.

4

Olvasmány: A rovarok rendjei

Újszájú állatok

Tüskésbőrűek, gerincesek: halak, kétéltűek, hüllők,

5

madarak, emlősök.
Olvasmány: A madarak és a méhlepényes emlősök rendjei
Összefoglalás, ellenőrzés
Az állatok

A kültakaró, a váz- és a mozgásrendszerek. Táplálkozás,

önfenntartó,

kiválasztás, légzés, anyagszállítás, szaporodás, szabá-

fajfenntartó és

lyozás, érzékelés

9

szabályozó
életműködései

Ökológia

ÖKOLÓGIAI ALAPFOGALMAK. EGYED FELETTI SZERVEZŐdési szintek.

6

Az élőlények alkalmazkodóképessége. Abiotikus környezeti
Tényezők. Biotikus környezeti tényezők Anyagkörforgalom és
energiaáramlás az ökológiai rendszerekben
Olvasmány: A bioszféra, Az élőlények alkalmazkodóképessége,
Életformák, A sugárzások

Összefoglalás, rendszerezés
Az élővilág

Az élet keletkezése. Az evolúció bizonyítékai.

törzsfejlődése

A növény- és állatvilág evolúciója.

5

A főemlősök és az emberré válás.
Olvasmány: A darwinizmus.
A Galápagos-szigetek élővilága, Az emberi rasszok
A természet és környezetvédelem alapjai

4

Mi a természetvédelem? Mi a környezetvédelem?
A fajok védelme. A hazai természetvédelem rendszere.
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Olvasmány: Az élővilág változatossága, Magyarország nemzeti parkjai:
Hortobágyi NP, Kiskunsági NP, Bükki NP, Aggteleki NP, Duna-Dráva NP, FertőHanság NP, Körös-Maros NP, Balaton-felvidéki NP, Duna-Ipoly NP
A környezet szennyezése és védelme

5

A környezet szennyezése: a víz és a levegő.
A talaj és a települési környezet néhány problémája.
Olvasmány: A tengerek elszennyezése, Szmogképződés

Összefoglalás, ellenőrzés

Összesen:

55 óra

10. évfolyam
számára 56 órára
TÉMAKÖR

TARTALOM

ÓRASZÁM

A sejtek felépítése és működése A biogén elemek és a víz.

7

A szerves anyagok biológiai jelentősége.
A sejt szerkezete és működése. Sejtalkotók.
Anyagcsere folyamatok, enzimműködés
Olvasmány: Miért éppen a szén?
Összefoglalás, ellenőrzés
Örökléstan( Genetika) Az öröklődés sejttani alapjai. Örökletes információ a sejtben.

7

A kromoszóma és a gén fogalma. A sejtosztódás és biológiai jelentősége.
Egy gén által meghatározott tulajdonság öröklődése
A fenotípus és a genotípus, a homozigóta és a heterozigóta fogalma.
Az öröklés jellemzői. Néhány emberi tulajdonság, betegség öröklődése
Ivari kromoszómák részvétele az öröklődésben. Az emberi ivar kialakulása
A genetikai ismeretek gyakorlati vonatkozásai, mennyiségi jellegek
Öröklődése. A mutáció fogalma, a mutagén hatások és ezek
következményei.
A genetikai kutatások jelentősége. A genetikai eredmények és kutatások
etikai kérdései.
Összefoglalás, ellenőrzés
Az ember szervezete és egészsége

36
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Egészség, betegség. Életvezetés, életmód. Az egészséges környezet.
Olvasmány: Az emberi test általános felépítése
A bőr felépítése, működése és egészségtana
A csontrendszer felépítése, működése és egészségtana
Az izomrendszer felépítése, működése és egészségtana
A táplálkozás szervrendszerének felépítése, működése és egészségtana
Tápanyagok, vitaminok
A kiválasztás szervrendszerének felépítése, működése és egészségtana
A légzés szervrendszerének felépítése, működése és egészségtana
A keringési rendszer felépítése, működése és egészségtana
Az immunrendszer felépítése, működése és egészségtana
Olvasmány: A fertőző betegségek
A szaporodás szervrendszerének felépítése, működése és egészségtana
Szexuális úton terjedő betegségek
Az anyaság biológiája. Az embrionális és a posztembrionális fejlődés
szakaszai. A fogamzásgátlás.
Olvasmány: A halál
Az endokrin és a neuroendokrin rendszer felépítése, működése és

egészségtana
Az idegi működés alapjelenségei. Az idegrendszer felépítése és működése
és egészségtana .
Érzékszerveink (látás, hallás, helyzetérzékelés, ízlelés, szaglás, tapintás)
felépítése, működése és egészségtana. Olvasmány: Az alvás
Szenvedélybetegségek, függőségek Alkohol, drogok, dohányzás, AIDS

2

Általános egészségtan

4

A betegápolás alapjai. Az elsősegélynyújtás.
Elsősegélynyújtási gyakorlatok.
Olvasmány: A gyógyszerek, A természetgyógyászat
Összefoglalás, ellenőrzés

Összesen

56 óra

11. és 12. évfolyam
BIOLÓGIA
Célok és feladatok

Ismertesse meg a tanulókkal az emberi szervezet önfenntartó és szabályozó folyamatait,
amelyek lehetővé teszik a változó környezetben a test belső egyensúlyának fenntartását.
Ismerjék meg a sejtek összetevőit és a sejtekben lejátszódó legfontosabb folyamatokat,
értelmezzék ábrák és mikroszkópos felvételek segítségével.
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Tegye képessé a tanulókat arra, hogy az ismeretek elsajátítása során logikus
összefüggésekben gondolkodjanak és tudják használni a biológiai objektumokkal
kapcsolatosan a természettudományos megismerési módszereket
Ismerjék fel a sejtalkotók felépítése és működése közötti szoros összefüggés, megértsék a
sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok között kapcsolatokat, egyszerű biokémiai
vizsgálatok, kísérletek elvégezésével bővítsék ismereteiket, az eredményeket tudják
rendezetten dokumentálni, oknyomozó módon értékelni, ismerjenek meg új, korszerű kísérleti
módszereket, legyenek képesek kísérletekkel alátámasztani feltételezett oksági kapcsolatokat.
Ismerjék meg az ember legfontosabb életműködéseit és az életműködések közti kapcsolatokat.
Biztosítsa az egészséges életmóddal kapcsolatos helyes alternatívák kiválasztásához szükséges
tájékozottságot, és segítse elő az emberek egymás közti, valamint az emberek és környezetük közötti
együttélési szabályok megértését.
Ismerjék meg az ember szexuális folyamatainak biológiai folyamatait és társadalmi-etikai
kapcsolódásait, kialakuljon a felelősségteljes nemi magatartásuk.
Ismerjék a magyar lakosság egészségügyi mutatóit – elemezzék az adatok változásait, vonjanak le
következtetéseket, tudjanak a rizikófaktorokról, lássák be a megelőzés szükségességét és legyenek
tájékozottak a megelőzés gyakorlatáról, kritikusan értékeljék az ismeretszerzés adott folyamatát és
eredményét, kialakítani a problémák vitákban való feltárásának és értékelésének, a saját álláspont
formálásához szükséges feltételek megteremtésének készségét.

Belépő tevékenységformák
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A sejtek, a sejtalkotók felépítésének és működésének megismerése.
A kémia és biológia tantárgyban tanult ismeretek összekapcsolása.
Egyszerű sejtbiológiai vizsgálatok, kísérletek elvégzése, rendezett dokumentálása, értékelése.
Az ember legfontosabb életműködéseinek ismerete és az életműködések közti kapcsolatok
felfedezése.
A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok között kapcsolat megismerése.
Az emberi szervezet működésével kapcsolatos egyszerű megfigyelések, vizsgálatok elvégzése,
dokumentálása, értékelése.
A szabályozás szerepe az életműködésekben.
Az egészséges életmód (a tudatos táplálkozás, a rendszeres testmozgás, testi és mentális
egészségre káros anyagoktól való tartózkodás, stb.) fontosságának erősítése, az egészséget
fenntartó magatartás szokásrendszerének tudatosítása.
A betegség-megelőzés, a szűrővizsgálatok, a védőoltások egyéni és közösségi-társadalmi
szükségességének belátása.
Önálló anyaggyűjtés és előadások, vitafórumok tartása az egészséges életmód témakörében.
Az emberi szexualitás biológiai és társadalmi-etikai megismerése.
A felelősségteljes nemi magatartásra való törekvés kialakítása.
Áltudományos és kereskedelmi célú sajtóanyagok kritikai elemzése.

Fejlesztési követelmények
Legyenek képesek egyszerű sejtbiológiai és élettani vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni, és
ezek eredményeit a célnak megfelelő módon rögzíteni és értelmezni.
A biológiai jelenségek magyarázatakor helyesen használják a kémia tananyagában megismert
fogalmakat.
Ismerjék az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti kapcsolatot, az ember egészséges
életműködését veszélyeztető anyagoknak a szervezetre gyakorolt hatásait.
Alakuljon ki az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás igénye. Lássák be az
egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányait
Ismerjék az önfenntartó szervek helyét, funkcióját és működésük összefüggését.
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Legyenek képesek részekre felosztani az idegrendszert morfológiai és működési szempontból,
és tudják kiemelni az egyes részek működésének lényegét.
Ismerjék a legfontosabb hormontermelő mirigyeket, ismerjék ezek helyét, és tudják ezek
hormonjainak legfőbb hatásait.
Ismerjék áttekintően a keringés szervrendszerének működését, a fontosabb élettani
jellemzőket mi és hogyan szabályozza.
Lássák be, hogy a betegség-megelőzés, a szűrővizsgálatok, a védőoltások az egyéni és a
közösségi-társadalmi érdekeket is szolgálják.
Ismerjék a szervezetük felépítésének és működésének alapjait. Tudatosan tartsák távol
magukat a káros anyagoktól, rizikótényezőktől.
Értsék meg, hogy a rendszeres testmozgás minden embernek alapvető szükséglete.
Ismerjék az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit.
Tudatosan tartsák távol magukat mind a testi, mind a mentális egészségre káros anyagoktól.

11. évfolyam
számára 37 órára
TÉMAKÖR

TARTALOM

Általános egészségtan

ÓRASZÁM

A betegápolás alapjai. Az elsősegélynyújtás.

3

Elsősegélynyújtási gyakorlatok.
Növényrendszertan Rendszertani kategóriák, növényhatározási gyakorlatok

3

Állatrendszertan

3

Rendszertani kategóriák, állathatározási gyakorlatok

Természet és környezetvédelem Zempléni Tájvédelmi Körzet védett növény és állatvilága

4

Környezetszennyezés és védelem- Települési problémák
Feltárása. Múlt-jelen, megoldási lehetőségek
Globális felmelegedés okai, következményei
Az energiatermelés módjai és biológiai következményei
Összefoglalás, rendszerezés
Az ember szervezete és egészsége Egészséges lakóház, vegyszerek a háztartásban

22

Fizikális és mentális egészség Mérgező anyagok , Összetevőik, hatásaik
Betegség megelőzés

Kockázati tényezők a betegségek alakulásában
A szervezet tápanyagigénye. Liszt és fehérjeérzékenység
Éhezés, fogyókúra, Bulimia, Anorexia nervosa
Veseelégtelenség, művesekezelés, veseátültetés
Véralkotók, vérnyomás, véradás és jelentősége
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Hemofília, vérszegénység, embólia, trombózis, infarktus
Légzés és vitálkapacitás
Tüdőszűrés, allergia, dohányzás
Gerincferdülés, kifózis, lordózis, csontritkulás
Hogyan fejleszthetők egyes izomcsoportok?
Statikus és dinamikus munkavégzés, izomláz
A rendszeres mozgás fontossága.
Aktív és passzív immunizálás. Oltási naptár
Érzékszerveink leggyakoribb problémái
Az agy részei és funkciói. Idegi átcsatolási mechanizmusok
A vegetatív működés és a hormonális szabályozás és egészségtana
Tanulás és emlékezés. Érzelmek hatása az értelemre
Stressz, a stresszoldás helyes és veszélyes módjai
Legális és illegális drogok és hatásaik
Családtervezés, fogamzásgátlás
Összefoglalás, ellenőrzés
Tanulmányi séta- Mentőállomás

1

Tanévvégi értékelés

1

Összesen

37 óra

12. évfolyam
37 órára
TÉMAKÖR
Bevezetés
Növényszervezettan

TARTALOM

ÓRASZÁM

Ismerkedés a mikroszkóppal

2

Növényi sejtalkotók vizsgálata

8

Preparátum, kenet, kaparék, macerátum,
levonat, nyúzat és metszet készítés
Növényi sejtek vízforgalma
Növényi szövetek vizsgálata
Gombaspórák vizsgálata
Moha és zuzmó vizsgálata
Ecsetpenész és fonalas zöldmoszat megfigyelés
Alga és zöldszemes ostoros megfigyelés
Ellenőrzés, értékelés folyamatos
A projektkészítés szabályai, érettségi követelményekről

1
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Sejtbiológia

A víz és szén kimutatása

5

Orvosi szén felületi megkötő képességének vizsgálata
Ionok kimutatása
Keményítő kimutatása
Összefoglalás, értékelés
Állatszervezettan

Mikroszkópos állatmeghatározás

3

Papucsállatka és amőba sejtalkotóinak és mozgásának
Megfigyelése
Embertan- Szövettan

Többrétegű elszarusodó laphám vizsgálat

6

Harántcsíkolt és simaizomszövet vizsgálat
Emberi vér és békavér összehasonlítása
Csontszövet vizsgálat
Idegszövet vizsgálat gerincvelő keresztmetszetéből
Embertan

Térdreflex vizsgálat elmélete és gyakorlata

2

Epe zsírbontó képességének vizsgálata
Állatszervezettan

Gyűrűsféreg és éticsiga preparálás

7

Békaivadékok vizsgálata
Hüllő levedlett bőrének vizsgálata
Halak testének vizsgálata, boncolása
Madarak testének vizsgálata, boncolása
Összefoglalás, értékelés
Kisérettségi megírása

2

Tanév végi értékelés

1

Összesen

37 óra

Középszintű érettségi témakörei
Rendszerezés, rendszertani kategóriák
Biológiai vizsgálati módszerek ismerete (fénymikroszkóp, metszetkészítés)
Diffúzió, ozmózis, plazmolízis
Katalizátorhatás, aktiválási energia
Enzimek, enzimbetegségek
Biogén elemek, ionok
Szervetlen molekulák, vegyületek (víz, C02, ammónia)
Lipidek
Szénhidrátok, Fehling reakció, ezüsttükör-próba, Lugol-próba
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Fehérjék, denaturáció, koaguláció, biuret és xantoprotein reakció
Nukleotidok, nukleinsavak
Felépítés és lebontás kapcsolata
Felépítő folyamatok (fotoszintézis, fehérjeszintézis)
Lebontó folyamatok (glükolízis, citromsav-ciklus, terminális oxidáció, erjedéses folyamatok)
Nukleinsavak mint információ hordozók
Prokarióta, eukarióta növényi és állati sejt és sejtalkotók
Biológiai membránok
Transzportfolyamatok
Mitokondrium
Színtestek
Sejt információs rendszere(sejtmag, kromoszómák)
Sejtciklus, mitózis, meiozis
Vírusok
Prokarióták
Egysejtű eukarióták
Gombák, növények, állatok elkülönülése
Gombák, zuzmók
Moszatok, mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők
Mohák mikroszkópos vizsgálata
Szivacsok, csalánozók, férgek, puhatestűek
Ízeltlábúak
Gerincesek
Növényi szövetek
Szövetek mikroszkópos vizsgálata
Gyökér, szár, levél
Növények táplálkozása, légzése, anyagszállítása
Virág, termés
Növények szaporodása, egyedfejlődése, hormonális szabályozása
Állati szövetek
Szövetek mikroszkópos vizsgálata
Állatok táplálkozása, légzése, anyagszállítás
Állatok kiválasztása, szaporodása, idegi és hormonális szabályozása
Homeosztázis
Ember kültakarója,
Vázrendszere, csontok felépítése izomrendszere
Mozgásrendszer egészségtana
Mozgás szervrendszer szabályozása
Ember táplálkozása
Ember táplálkozásának egészségtana
Ember légzése
Légzés egészségtana
Légzés szabályozása
Ember anyagszállítása, keringési szervrendszere
Vér, nyirok, szövetnedv
Keringési rendszer egészségtana
Keringési rendszer szabályozása
Ember kiválasztó szervrendszere
Kiválasztás szabályozása
Kiválasztás egészségtana
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Idegi szabályozás
Elemi idegjelenségek
Idegsejt típusok, szinapszisok
Központi idegrendszer általános felépítése
Gerincvelő felépítése, gerincvelő szomatikus és vegetatív reflexei
Központi idegrendszer: agytörzs, középagy, köztiagy, kisagy, nagyagy
Környéki idegrendszer általános felépítése
Vegetatív idegrendszer, szimpatikus és paraszimpatikus központok, hatások
Vegetatív érző és mozgató rendszerek
Testmozgató rendszerek, piramis és extrapiramidális pályák
Látás, szem felépítése, vakfolt vizsgálata
Hallás, egyensúlyozás
Idegrendszer egészségtana
Drogok
Hormonok, hormonális szabályozás
Endokrin, neuroendokrin rendszer
Hipofízis, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, mellékvese, hasnyálmirigy, ivarmirigyek
Hormonrendszer egészségtana
Immunitás, immunrendszer
Vércsoportok
Immunrendszer egészségtana
Ivarmirigyek és szaporítószervek
Egyedfejlődés
Szaporodás és egyedfejlődés egészségtana
Populációk, nagysága, szerkezete, változásai
Populációk ökológiai kölcsönhatásai
Környezet és tűrőképesség
Élettelen környezeti tényezők
Ökoszisztéma anyagforgalma, energiaáramlása
Biológiai sokféleség
Társulások szerkezete, változása
Hazai társulások
Biomok és bioszféra
Környezet és természetvédelem
Levegő, víz, talaj, védelme
Energia, sugárzás, hulladékgazdálkodás
Genetikai alapfogalmak
Mutáció
Génműködés szabályozása
Minőségi jellegek öröklése, öröklésmenetek (domináns-recesszív, intermedier, kodominans)
Génkölcsönhatások, családfa analízis
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KÉMIA
9-12. évfolyam
55+55+37+32 óra

Célok és feladatok
A szakközépiskolai kémia tantárgy tematikája lényegében ugyanaz, mint a gimnáziumé, a
különbség a feldolgozás módjában van. A szakközépiskolában a kémia oktatásának az általános
képzés és a szakképzés igényeinek megfelelő, hasznosítható tudást kell közvetíteni.
A szakközépiskola 9–12. évfolyamán az általános iskolában lerakott alapokon tovább építjük a
diákok kémiai ismeretrendszerét. A többi természettudományban szerzett tudással egyre több ponton
érintkezünk e folyamat során: részben alapozunk rá, részben megerősítjük a más szempontú
megközelítéssel, és tovább fejlesztjük a tanulók ismeretrendszerét, világképét és képességeit.
A diákok ebben a korban már képesek az elvontabb fogalmak befogadására és igényük is van
rá, ezért a megértés dominál a kémiatanulásában. Korábbi fizikai ismereteik és az általános kémia
tudományos igényű tárgyalása a diákok korábbi szervetlen kémiai tudását is értelmezi, és olyan alapot
ad a jelenségek megértéséhez, ami az élő rendszerekben lezajló bonyolult szerves kémiai folyamatokat
is kezelni tudja. A hétköznapi életből vett példák teszik ezt a megismerési folyamatot életközelivé.
A diákok anyagismerete középiskolai tanulmányaik során egészül ki a háztartás, a közvetlen
környezet, a gazdaság és a természet szempontjából kiemelkedő szerves anyagok tulajdonságaival.
Megismerik az egészségkárosító szenvedélybetegségek kulcsvegyületeit (alkohol, nikotin, koffein,
drogok), és ezek biológiai, társadalmi hatását.
Tanári felügyelet mellett, leírás alapján önállóan készítenek össze és hajtanak végre, esetenként
értelmeznek is kísérleteket.
A molekulamodellek használata a kovalens és a másodrendű kémiai kötések, valamint a szerves
kémia feldolgozása során elengedhetetlen. A modellezés segít megérteni a bonyolultabb térbeli
viszonyokat, fejleszti a térszemléletet és nagyon szívesen végzik a gyerekek. A bonyolultabb
molekulák modelljeinek elkészítése izgalmas kihívás számukra.
A szakmai gyakorlatok fontos szerepe az ipar és a mindennapi élet eddig ismeretlen vetületének
bemutatása, a pályaorientáció előkészítése. Élmény és megerősítés a diákoknak, amikor a termelő
üzem szakemberei az általuk ismert kémiai fogalmakkal írják le a gyártás folyamatát, a felmerülő
problémákat, a környezeti gondokat.
A tantárgyi koncentráció egymást erősítő hatása eredményeként a 12. évfolyam végére
színvonalas szóbeli és írásbeli szövegalkotásra képesek. Ki kell használni, hogy ezeket a
tevékenységeket szívesen és nagy hozzáértéssel végzik számítógép segítségével.
A 14–18 éves korban szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékonyak a környezeti gondokra a
gyerekek. Már kezdik átlátni a világot, érzékelik és értik a fonák helyzeteket, erős a kritikai érzékük és
érzelmileg, értelmileg is nagyon nyitottak. Fontos cél és egyben lehetőség a szakközépiskolai
környezeti nevelés érdekében a biológia, a földrajz és a fizika tárgyak integrálása. Komoly
eredményeket lehet így elérni a környezeti nevelés terén a diákok világképe, környezetszemlélete,
értékrendje és mindennapi szokásaik tekintetében is.
A kémiatanulás négy éves folyamata során olyan ismeretrendszert és képességkészletet
sajátítanak el a diákok, amely továbbépíthető alapot ad a mindennapi élet szintjén az anyagok és a
velük kapcsolatos információk kezeléséhez, amely ismétlés és gyakorlás után sikeres kémia érettségi
vizsgára készít fel és amely kevés kiegészítéssel lehetővé teszi az alaptudományok vagy az
alkalmazott tudományok területén eredményes felsőfokú tanulmányok folytatását.
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Fejlesztési követelmények
Ismeretszerzési, -feldolgozási és -alkalmazási képességek
Szerezzenek jártasságot a diákok a nyomtatott, sugárzott és digitális média kritikus
használatában. Nyelvi, kommunikációs, számítástechnikai ismereteiket és a helyi audiovizuális
lehetőségeket kiaknázva legyenek képesek előadás tartására, tanulmány megírására. A kísérletek
sokaságának megismétlése után, legyenek képesek új kísérleteket leírás alapján elvégezni.
A molekulamodellek elkészítésében szerezzenek a diákok rutinszintű gyakorlatot. Az elkészített
modellek segítségével legyenek képesek értelmezni a molekulák szerkezetét, fizikai és kémiai
sajátságait.
Látniuk kell, hogy a környezeti problémák hátterében a tudományos-technikai fejlődés, az ipari,
gazdasági, társadalmi folyamatok állnak, és kérdéses, hogy a társadalom meg tudja-e oldani ezeket a
gondokat a tudomány segítségével. Legyenek tudatában annak, hogy a lehetséges megoldások egy
részének politikai, gazdasági ellenérdekeltségből eredő akadályai vannak. Ismerjék fel a tanulók a
saját mindennapi életükben a környezeti problémákat, és tanárok segítségével keressenek megoldást az
egyszerűbb gondokra. Jelenjen meg mindennapi életükben a környezettudatos életvitel minél több
eleme.
Családjukban, iskolájukban, tágabb környezetükben szerzett személyes tapasztalataik és
tanulmányaik nyomán diákjainknak meg kell érteniük, hogy az egészség és a környezet épsége
semmivel nem pótolható érték az egyén és a kisebb-nagyobb közösségek számára. Ismerniük kell
azokat a környezeti tényezőket és életmódunk azon összetevőit, amelyek veszélyeztetik ezeket az
értékeket. Legyen ezekről a kérdésekről saját véleményük.
Tájékozottság az anyagról
Az anyag részecsketermészetéről a tanulók rendelkezzenek a koruknak, elvonatkoztatási
készségüknek megfelelő ismeretekkel. Vizsgálataik és tanulmányaik eredményeként ismerjék a
környezetükben előforduló fontosabb szervetlen és szerves anyagok részecskeszintű szerkezetét, a
szerkezetből következő és egyéb fontos tulajdonságait, esetleges veszélyeit és biztonságos, szakszerű
használatukat.
Legyenek tájékozottak a diákok a szervezetükbe kerülő természetes és mesterséges eredetű
tápanyagról. Legyen áttekintésük ezen anyagok szerepéről, értékéről, veszélyeiről. Legyenek
tudatában a táplálkozás egészségmegőrző szerepével, ismerjék az egészséges táplálkozási szokásokat.
Az egészségkárosító anyagok közül a nikotin, az alkohol és az egyéb tudatállapotot befolyásoló
drogok jelentenek közvetlen veszélyt erre a korosztályra. Olyan formát kell találnunk ezen anyagok
veszélyeinek, személyes és társadalmi hosszú távú következményeinek bemutatására, hogy ennek
hatására a gyerekek elhatárolják magukat ezen anyagok használatától. A diákoknak ismerniük kell az
őket veszélyeztető anyagok hatásait.
Legyenek képesek a diákok saját környezetükben felismerni a káros anyagokat. Önállóan vagy
megfelelő segítséggel előzzék meg és csökkentsék felhalmozódásukat.
Tájékozódás az időben. Az idő és a természeti jelenségek
Az idő alapvető tényező a természeti, technikai, társadalmi jelenségekben éppúgy, mint
mindannyiunk személyes hétköznapjaiban. Lássák, hogy a kémiai folyamatok időbeli lefolyása
különböző lehet (a rozsdásodástól a robbanásokig). Tudják, hogy egyes kémiai folyamatok
megfordíthatók.
Tájékozódás a térben. A tér és a természeti jelenségek
Legyen a diákoknak ismeretük az atomon belüli méretarányokról, valamint a kémiai részecskék
és a közvetlenül érzékelhető méretű testek méretének nagyságrendi eltéréséről. Rendelkezzenek
ismeretekkel a molekulák térbeli alakjáról.
Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről
A diákoknak tudniuk kell, hogy a sokszínű anyagi világ egységes a felépítő részecskék és a
kapcsolatukban érvényesülő törvények, szabályszerűségek tekintetében. Érteniük kell, hogy a
természet egységes rendszer, melyet csupán az emberi megismerés vizsgál különböző szempontok és
módszerek, tudományágak alapján. Tudatában kell lenniük annak, hogy a tudományos megismerés
kanyargós utakat bejárva fejlődik. A felhalmozott tudás az egész emberiség közös eredménye,
melyben testet ölt a letűnt generációk minden tapasztalata, az életüket a tudományos problémák
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megoldásának szentelő tudósok munkája, tehetsége. Ismerjék meg kémiai ismereteikhez kapcsolódó
legnevesebb hazai és külföldi kutatókat.
Belépő tevékenységek

Az általános iskola kémia kerettantervében szereplő ismeretek, tevékenységek, képességek
közül használják, rögzítsék, gyakorolják a tanulók azokat, amelyek kapcsolódnak a
szakközépiskolában szereplő tartalomhoz. Ismeretek gyűjtése szakkönyvekből, folyóiratokból, a napi
sajtóból és az elektronikus médiából. A megfigyeléssel, méréssel és a szakirodalomból összegyűjtött
információk összehasonlítása. A világ kémiai hátterű aktuális eseményeinek, híreinek (pl. balesetek,
katasztrófák, tudományos és technikai sikerek) rendszeres megbeszélése. Az új eseményekről
megjelenő hírek követése, összekapcsolása, összehasonlítása és értékelése. Rendszerezést igénylő
feladatok önálló elvégzése. Információk megjelenítése vonalas felosztások, táblázatok, diagramok,
grafikonok, ábrák, rajzok formájában, és ezek értelmezése, használata. A verbális és a képi
információk egymásba alakítása. A számítástechnikai készségek és az elérhető programok adta
lehetőségek alkalmazása a fenti tevékenységekben. Segítséggel vagy önállóan szerkesztett, szemléltető
eszközöket is alkalmazó előadás tartása az ismeretekről. A magyarázatra szoruló egyszerű vagy
összetettebb problémák felismerése, és ezek egy részének önálló magyarázata. A megismert kémiai
fogalmak szabatos és tudatos használata írásban és szóban. A periódusos rendszer és az atomok
elektronszerkezete közötti összefüggések, az atomok vegyértékelektron szerkezetének meghatározása
a főcsoportokban. Következtetés a vegyértékelektronok számából az ion töltésszámára. Egyszerű
esetekben következtetés az anyag szerkezetéből tulajdonságára, tulajdonságából a szerkezetére.
Hogyan tükrözi az elemek elektronegativitása azok kémiai tulajdonságait.
Az ismert anyagok tulajdonságainak összehasonlítása a bennük lévő első- és másodrendű
kötések alapján. Az egyes anyagok besorolása tulajdonságaik alapján a megfelelő rácstípusba. Az
anyagot összetartó erők okozta energiaviszonyok megismerése, ezekből következtetés a lejátszódó
folyamatokat kísérő energiaváltozásokra. A reakcióhő felhasználása a sztöchiometriai számításokban.
Kísérletek, megfigyelések a tanár szóbeli vagy írásbeli útmutatása alapján. A kísérletben felhasznált és
keletkezett anyagok egészségügyi, környezeti hatásainak megfelelő kezelése. A kísérlet és a tanult
ismeret összekapcsolása. Egyszerű kémiai reakciók szerkesztése. A megismert kémiai reakciók
besorolása típusuk szerint, a besoroláshoz szükséges lényeges tulajdonságok ismerete. A megismert
vegyületek sav-bázis sajátságainak megállapítása. Sav-bázis reakciók értelmezése Brönsted elmélete
alapján. Adott reakcióban az oxidáló- és redukálószer meghatározása. Az elektrolízis során és a
galvánelemekben végbemenő elektródfolyamatok azonosítása. A kémiai jelek és a kémiai egyenlet
mennyiségi értelmezésére vonatkozó ismeretek alkalmazása. A különböző szerves vegyületek
besorolása a tanult szempontok szerint. A vegyület szerkezeti képletében a jellegzetes funkciós
csoport felismerése és besorolása a megfelelő vegyületcsaládba. A nevezéktani szabályok használata.
A vegyület összegképlete alapján egyszerű esetben a konstitúciós izomerek felrajzolása.
Molekulamodell készítése. A szerves vegyületek fizikai és kémiai sajátosságainak vizsgálata
kísérletekkel. A szerves vegyületek kémiai sajátosságainak megismerése (az adott vegyületcsoportra
jellemző reakciók, a tanult sav-bázis és redoxi-átalakulások).A tanult reakciótípusok (szubsztitúcó,
addíció, polimerizáció stb.) jellemzése. Az egyenletszerkesztéssel kapcsolatos ismeretek alkalmazása a
szerves kémiai reakciókban. Mindennapi életünk során megjelenő szénhidrogének számbavétele. A
tanult vegyületek élettani hatásának, felhasználásának és előállításának megismerése. A mindennapi
életben gyakran előforduló, az egészségre ártalmas szerves anyagok megismerése. Az élő rendszerekre
és a környezetre gyakorolt hatásaik ismerete. A tanult makromolekulás anyagok besorolása a
vegyületek fajtáiba (szénhidrátok, fehérjék, nukleinsavak), jellegzetes építőköveik és a felépülés
elvének megadása. A környezetünkben előforduló műanyagok tulajdonságainak vizsgálata,
felhasználási lehetőségeik, esetleges környezetkárosító hatásuk magyarázata felépítésük alapján.
Előadás tartása az összegyűjtött és megszerkesztett információk alapján a kémiai szaknyelv szabatos
használatával és az iskolában rendelkezésre álló audiovizuális eszközök alkalmazásával. A globális és
a közvetlen környezetünkben megjelenő helyi környezeti problémák okainak, következményeinek
feltárása.
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Témakörök

Tartalmak

9. évfolyam: ÁLTALÁNOS KÉMIA (55 óra)
Tájékozódás a
részecskék világában 29
óra ebből 22 óra
újismeret.

Atomszerkezet:
Alapállapotú atom. Az elektronfelhő szerkezete: elektronhéjak, alhéjak,
atompályák, párosítatlan elektron, elektronpár. Vegyértékelektronok,
atomtörzs.
Molekulaszerkezet:
Elektronegativitás. Kovalens kötés, szigma- és pi-kötés, delokalizáltkötés. Poláris és apoláris kötés A molekulák téralkatát meghatározó főbb
tényezők. Apoláris molekula, dipólus molekula, a dipólusosság feltételei.
Anyagi halmazok:
Avogadro-törvénye. Gázok moláris térfogata .Első- és másodrendű kötés
fajtái, jellemzői és kialakulásuk feltételei. Kristályrács típusok,
szerkezetük és fizikai tulajdonságaik kapcsolata. Oldatok, oldódás.
Térfogatszázalékos összetétel, koncentráció (mol/dm3).

A kémiai reakciók a
részecskék ismeretében
26 óra ebből 20 óra
újismeret

Termokémia:
Reakcióhő (exoterm és endoterm reakciók), képződéshő, Hess-tétele.
Reakciósebesség és egyensúly:
A reakciósebességet befolyásoló tényezők (koncentráció, hőmérséklet,
katalizátorok).Megfordítható folyamatok. Kémiai egyensúly.
A sav-bázis reakciók:
A sav és a bázis fogalma Brönsted szerint. Erős és gyenge savak és
bázisok. A víz autoprotolízise, vízionszorzat (25 °C-on), kémhatás, pH.
Közömbösítés, semlegesítés.
Redoxireakciók:
Oxidáció és redukció értelmezése elektronátadással, oxidáló- és
redukálószer.
Galvánelemek:
A galvánelem működési elve .Elektród, katód és anód. Katód- és
anódfolyamatok a galváncellában, elektromotoros erő .A galvánelemek
gyakorlati jelentősége (pl. zsebtelepek, ólomakkumulátor) és
környezetvédelmi vonatkozások.
Elektrolízis:
Katód- és anódfolyamatok elektrolíziskor (a tanult folyamatok
esetében).Az elektrolízis gyakorlati jelentősége (pl. alumíniumgyártás,
kősó elektrolízise stb.).
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10. évfolyam: SZERVES KÉMIA (55 óra)
Szénhidrogénkincsünk,
mint energiahordozó
10óra ebből 8 óra új
ismeret

Szerves kémia. A szén központi szerepe. A földgáz összetevői.
Szénhidrogének. A metán, égése. PB-gáz. A kőolaj, kőolaj feldolgozás.
Kőolajpárlatok és felhasználásuk, különös tekintettel a környezeti
problémákra (olajszennyeződés vizekben, talajban, kipufogó gázok).A
szerves vegyületek csoportosítása. A telített szénhidrogének, homológ
sora, általános képlet, összegképlet, szerkezeti képlet, konstitúció,
konstitúciós izoméria, elnevezések. telített szénhidrogének égése,
reakciója halogénekkel. Benzol (részletesen), mérgező hatása. Fontosabb
halogénezett szénhidrogének.

Legfontosabb
műanyagaink
13 óra ebből 10 óra új
ismeret

Telítetlen szénhidrogének. Etén (részletesen).Addició, polimerizáció .Az
alkének ipari jelentősége (polietilén, polipropilén, polisztirol). Izoprén,
kaucsuk, gumi. Polimerizációs műanyagok tulajdonságaik, jelentőségük.
A halogénezett szénhidrogének (freon, vinil-klorid, PVC, teflon) élettani
és környezeti hatásuk.

Szerves vegyületek a
kamrától a
laboratóriumig
30 óra ebből 24
újismeret

Funkciós csoport. Alkohol – alkoholok:
Általános szerkezetük. A metanol, az etanol (részletesen).Az
alkoholizmus. Az alkoholok lebontásának termékei a szervezetben az
aldehidek .A formaldehid (a fehérjékre gyakorolt káros hatása). Ketonok.
Ecet – karbonsavak:
A
karbonsavak
szerkezete.
A
hangyasav,
az
ecetsav
(részletesen).Biológiai szempontból fontos karbonsavak (tejsav,
borkősav, citromsav).
Illat- és aromaanyagok, viaszok – karbonsavészterek:
A gyümölcsésztereket és a viaszokat alkotó vegyületek, képződésük,
főbb tulajdonságaik.
Zsírok, olajok – gliceridek:
A képződésükben résztvevő vegyületek: glicerin, zsírsavak (palmitinsav,
sztearinsav, olajsav).A zsírok és az olajok tulajdonságai.
Margaringyártás. A szappanok, a tisztítóhatás mechanizmusa.
Cukor és liszt papírzacskóban – szénhidrátok:
Egyszerű cukrok, funkciós csoportjaik. A szőlőcukor, a gyümölcscukor
szerkezetük, tulajdonságaik, biológiai jelentőségük .A fotoszintézis, az
erjedés.Kettős cukrok: répacukor (részletesen), biológiai jelentősége.
Nagymolekulájú szénhidrátok: a keményítő, a cellulóz.
Tej, tojás, hús – fehérjék:
A természetes eredetű aminosavak általános szerkezete, az aminocsoport
bázikussága, amfotéria. A fehérjék képződése, szerkezete,
tulajdonságaik, csoportosításuk. A fehérjék tulajdonságának változása
fizikai és kémiai hatásokra. A fehérjék biológiai szerepe.

A biológia határán
2óra újismeret

Nukleinsavak:
A DNS és az RNS alkotórészei, nukleotidok, a nukleotidok
kapcsolódása, bázissorrend. A DNS kettős hélix .A nukleinsavak
jelentősége.
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11. Évfolyam: SZERVETLEN KÉMIA (37 óra)
Nemfémek és
vegyületeik 26 óra
ebből 24 újismeret

A hidrogén, a nemesgázok, a halogének (F,Cl,Br, I) a hidrogén-klorid, az
oxigén, a víz a kén, a kénoxidjai, a kénsav, a nitrogén, az ammónia, a
nitrózusgázok, a salétromsav, a foszfor, a foszforsav, a szén, a szén
oxidjai, a szénsav, a szilícium szerkezete, fizikai tulajdonságai, a kémiai
tulajdonságai, előfordulása előállítása, felhasználása.

Fémek és fontosabb
vegyületeik 11 óra 9
újismeret

A vas az alumínium, az ón, az ólom, a nemes fémek, az alkálifémek, az
alkáliföldfémek, a platinafémek, és fontosabb vegyületeik jellemzése,
szerkezete, fizikai tulajdonságai, a kémiai tulajdonságai, előfordulása
előállítása, felhasználása alapján.

12. évfolyam: KÉMIAI SZÁMÍTÁSOK (32 óra)
Részecskékkel
kapcsolatos számítások
6óra
Termokémiai
számítások 4óra
Oldatok
10 óra
Gáztörvények
8 óra
Elektrokémia
4óra

Rendszám, tömegszám, mól, relatív atomtömeg
Reakcióhő képződéshő
Tömeg% térfogat% vegyes% mól koncentráció, móltört, mól% oldhatóság
Boyle-Mariotte törvénye, Gay-Lussac I törvénye Gay-Lussac II. törvénye,
általános gáztörvény egyesített gáztörvény Avogadro törvénye
Faraday törvények, Ohm törvénye

Továbbhaladás feltételei
A tanuló legyen képes szabatosan használni a megismert kémiai fogalmakat. Ismerje az
anyagok atomos szerkezetét. Számolja ki adott összegképletű anyag moláris tömegét. Állapítsa meg a
tanult atomok elektronszerkezetét a periódusos rendszer használata segítségével. Következtessen az
atom vegyértékelektronjainak számából az atomból keletkező ion töltésszámára. Ismerje a fontosabb
elemek és szervetlen vegyületek nevét, jelét és tulajdonságait. Tudja a tanult molekulák szerkezetét,
térbeli alakját, polaritását. Ismerje az anyagi halmazok jellemző sajátosságait. Tudja a megismert
reakciók egyenletét rendezni. Ismerje fel egyszerű esetekben a hétköznapi életben előforduló redoxiés a sav-bázis reakciókat. Mondjon példát az elektrolízis és a galvánelem gyakorlati felhasználására.
Értelmezze az elvégzett vagy bemutatott kémiai reakciókat. Értelmezzen egyszerű, kémiai ismereteket
tartalmazó ábrákat, grafikonokat, táblázatokat.
A tanuló ismerje a szerves és szervetlen vegyületek elemi összetételét. Tudja a szerves és
szervetlen vegyületek alaptípusait. Ismerje a köznapi életben is előforduló, tanult szerves és
szervetlenvegyületeket, adja meg köznapi nevüket, molekulamodellen mutassa be térbeli
szerkezetüket, ismertesse környezeti és élettani hatásukat. A szenvedélybetegségekhez kapcsolódó
anyagokat sorolja fel és ismerje hatásukat az emberi szervezetre. Szerkesszen egyszerű szerves kémiai
egyenleteket. Használja szakszerűen és balesetmentesen a háztartási vegyszereket. Értse, hogyan kell a
szerves és szervetlen vegyipari termékeket környezet- és egészségvédő módon felhasználni.
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Középszintű érettségi témakörei
Általános kémia
1. Atomszerkezet
2. A periódusos rendszer
3. Kémiai kötések
4. Molekulák, összetett ionok
5. Anyagi halmazok
6. Egykomponensű anyagi rendszerek
7. Többkomponensű rendszerek
8. Kémiai átalakulások
9. Termokémia
10. Reakciókinetika
11. Egyensúly
12. A kémiai reakciók típusai
13. Elektrokémia
Szervetlen kémia
1. Hidrogén
2. Nemesgázok
3. Halogénelemek és vegyületeik
4. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik
5. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik
6. A széncsoport elemei és vegyületeik
7. Fémek és vegyületeik
Szerves kémia
1. A szerves vegyületek általános jellemzői
2. Szénhidrogének
3. Halogéntartalmú szénhidrogének
4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek
5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek
6. Szénhidrátok
7. Fehérjék
8. Nukleinsavak
9. Műanyagok
10. Energiagazdálkodás
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FÖLDRAJZ
9–10. évfolyam
Célok és feladatok
A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az alapozó szakasz tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék
az ember életteréül szolgáló Földet, a természet és a társadalom főbb sajátosságait, jelenségeit,
folyamatait, valamint azok kölcsönhatásait.
Tananyaga komplex és több szempontból is szemléletformáló, hiszen a földrajzi-környezeti
jelenségeket,
folyamatokat
összefüggéseikben
vizsgálja,
a
természettudományok,
a
társadalomtudományok, valamint az egyéb környezettudományok szempontjai szerint. Tananyaga az
életkori sajátosságoknak megfelelően az általános természeti és társadalmi-gazdasági folyamatok
térbeli és időbeli változásainak vizsgálatával, az összefüggések és a kölcsönhatások feltárásával
valósítja meg szemléletformáló szerepét.
A földrajz tantárgy célja, hogy a tanulók felismerjék az élettelen és az élő természet
folyamatainak társadalomra gyakorolt hatásait, azok időbeli változásait. Lássák, hogy a társadalom
működése hogyan hat vissza a földrajzi környezetre. Tudjanak általánosítani és szintetizálni, lássák a
földrajzi-környezeti jelenségek és főbb folyamatok helyét a földi rendszerben. A természet és a
társadalom kölcsönhatásainak, összefüggéseinek megismerése nyomán fejlődjön ki a tanulókban a
környezettudatos gondolkodás.
Célja, hogy a tanulók el tudják helyezni Magyarországot és Európát a világ társadalmigazdasági folyamataiban, kialakuljon bennük a nemzeti és az európai identitástudat, a különböző
társadalmi csoportok, nemzetiségek, népek életformája, kultúrája, értékei iránti tisztelet. A
földrajzoktatás célja továbbá, hogy a történeti-földrajzi szemlélet kialakításával felismertesse a
földrajzi helyzet időben változó megítélését. Megismertesse az egyre növekvő társadalmi igények
kielégítéséért folyó termelőtevékenységet és annak eltérő vonásait, teljesítményeit a Föld különböző
térségeiben. Felismertesse a társadalmi-gazdasági életben jelen lévő többirányú, kölcsönös függőséget,
a termelés és a fogyasztás viszonyát, növekedésük korlátait és következményeit, ezzel együtt a Föld
globális problémáit. Kifejlessze a tanulókban az aktív részvétel készségét közösségük, régiójuk,
országuk problémáinak megoldásában. Megalapozza a rövid és hosszútávon érvényesülő
gazdaságosság mérlegelésével a választott szakterületen a felelős, környezetkímélő munkavégzést.
A tantárgy tudatosítja a tanulókban, hogy a Föld egységes rendszer, amelyben az ember
természeti és társadalmi lényként él. Megmutatja, hogy az ember társadalmi-gazdasági tevékenysége
során jelentősen átalakította, és ma is alakítja környezetét. Ennek ésszerű korlátozása, a környezet és
az ember érdekeit egyaránt figyelembe vevő, tudatos környezeti magatartást, az erőforrások tervszerű
felhasználását, sőt a nemzetek közötti összefogást kívánja.
A szakközépiskolai földrajzoktatás komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók
pályaorientációját, a szakképzésbe való bekapcsolódását, a változások iránti fogékonyság
fejlesztésével folyamatos önképzésre, helytállásra ösztönöz. Hozzájárul ahhoz, hogy az iskolából
kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra állampolgári szerepeik gyakorlása során.

Fejlesztési követelmények
A tananyag feldolgozása során el kell érni, hogy a tanulók ismerjék a földi képződményeket, a
természeti és a társadalmi jelenségeket, folyamatokat és ezek főbb összefüggéseit. Az általános
természetföldrajzi és az általános társadalomföldrajzi témakörök áttekintésekor alkalmazzák regionális
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földrajzi ismereteiket. Értelmezzék a természeti feltételek és a társadalmi-gazdasági jellemzők közötti
kapcsolatokat a földrajzi térben. Ismerjék fel a helyi, a regionális és a globális történések
összefüggéseit, különböző szintű következményeit.
A földrajzi tanulmányok befejezésekor a tanulók biztonsággal tudjanak eligazodni a természeti
és a társadalmi-gazdasági környezetben. Használják fel földrajzi ismereteiket a mindennapi élet
szempontjából fontos döntések meghozatalakor. Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi
életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák földrajzi-környezeti ismereteiket.
A szakközépiskolai földrajztanítás során el kell érni, hogy a tanulók önállóan tudják elemezni, a
természetföldrajzi és a társadalmi-gazdasági történéseket. Elsősorban arra kell törekedni, hogy a
tanulók rendszerben gondolkodjanak és szintetizálják korábbi ismereteiket, biztonsággal
tájékozódjanak a Földön lezajló folyamatokban, térben és időben egyaránt. Rendelkezzenek valós
képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások
nagyságrendjéről. El kell érni, hogy képesek legyenek különböző földrajzi adatsorok és mutatószámok alapján a tendenciák megfogalmazására. Alkalmazzák a kommunikációs, a kooperatív és a
gondolkodási képességeket pl. az adatok értelmezése és feldolgozása, a problémák felismerése és
megoldása, az általános törvényszerűségek felismerése és az ítéletalkotás során. Legyenek képesek
információszerzésre a speciális információhordozókból (tematikus és különböző méretarányú
térképek, szak- és ismeretterjesztő irodalom, folyóiratok, statisztikai kiadványok, lexikonok,
almanachok, CD-ROM, Internet, kiállítások, filmek). Tapasztalataikat szabatosan fogalmazzák meg,
véleményüket támasszák alá érvekkel a vitákban. A földrajzórák is járuljanak hozzá ahhoz, hogy
jártasságot szerezzenek az emberiség és a környezet szempontjából egyaránt előnyös
döntéshozatalban.

Belépő tevékenységek
Különféle természetföldrajzi, környezeti és társadalmi-gazdasági témákat feldolgozó tematikus
térképek logikai és összehasonlító elemzése.
A témákhoz kapcsolódó topográfiai fogalmak, jelenségek felismerése kontúrtérképen.
Egyszerű térképi ábrázolások készítése. Légköri jelenségek felismerése, összehasonlítása
időjárási térképeken és műholdfelvételeken.
Az egyes térségek, régiók világgazdasági szerepének összehasonlítása különböző statisztikai
mutatók, tematikus térképek alapján.
A gazdasági ágazatok szerepét, jelentőségét bemutató statisztikai adatok, diagramok
összehasonlító elemzése.
A Föld fő mozgástípusainak és azok következményeinek magyarázata különböző típusú ábrák
és modellek segítségével.
Az egyes geoszférák szerkezeti felépítésének, természetföldrajzi jelenségeinek és folyamatainak
bemutatása, értelmezése különböző típusú ábrák, képek és modellek alapján.
Felszínfejlődési folyamatok és felszínformák felismerése képek és ábrák (pl. keresztszelvények,
tömbszelvények és folyamatábrák) alapján.
Éghajlati diagramok felismerése, elemzése, kapcsolása a földrajzi övezetességhez, a tájakhoz.
Népesség- és településföldrajzi jellemzők bemutatása képek, térképek, diagramok, statisztikai
adatok, alaprajzok, leírások alapján.
Földtörténeti időoszlop, kortáblázat készítése, a földtörténet fő eseményeivel kapcsolatban.
Magyarázó rajz készítése ciklonról, anticiklonról és időjárási frontokról.
Időjárási elemekkel kapcsolatos adatok grafikus ábrázolása.
Helymeghatározási és időszámítási feladatok önálló megoldása. Számítási feladatok a
középhőmérséklettel, a hőingadozással, a vízrajzi jellemzőkkel és a népesedéssel kapcsolatban.
Ásvány- és kőzetvizsgálati gyakorlatok. Időjárás- és vízállásjelentés értelmezése.
Adatok gyűjtése különféle forrásokból az adott témákhoz kapcsolódóan. Adatok gyűjtése az
egyes termékek, termékcsoportok világpiaci szerepének változásáról, az információs szolgáltatás
fejlődéséről.
Információk gyűjtése az egyes kontinenseken vagy régiókban lezajlott gazdasági fejlődés
jellemző vonásairól gazdaságtörténeti térképek felhasználásával. Sajtó- és tv-figyelő: aktualitások
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gyűjtése regionális és globális környezeti problémákról, a környezet állapotát veszélyeztető
folyamatokról, az emberi tevékenység következtében károsodott tájak, térségek helyreállításáról.
Információk gyűjtése sajtóból, hírműsorokból a globalizálódó világ jellemző vonásairól.
Aktuális cikkek csoportmunkában történő feldolgozása, véleményalkotás az adott témakörökhöz
kapcsolódóan. Leírások gyűjtése és elemzése a természeti katasztrófákról, az elhárítás lehetőségeiről, a
környezet fokozatos átalakításáról, a természeti feltételek szerepének átértékelődéséről. Tanulói
kiselőadás a feldolgozott témákhoz kapcsolódóan ismeretterjesztő- és szakirodalom felhasználásával.
Terméklisták összeállítása a különböző multinacionális és hazai cégek termékeiből.
Tanulói kiselőadás az egyes témákhoz kapcsolódóan önálló vagy csoportos információgyűjtés
alapján.
A mindennapi környezetvédelem lehetőségeinek bemutatása. Szituációs játék például ipari park
létesítéséről, multinacionális vállalatok terjeszkedéséről. Vita az éghajlatváltozások okairól és
lehetséges következményeiről cikkek alapján.
Véleményütköztetés és érvelés a globalizálódó világ és a nemzeti gazdaságok érdekellentéteiről.

9. évfolyam
Tartalmak
A térkép és a valóság kapcsolata. A térképi ábrázolás
Térképi ismeretek módszerei. A térkép mint információforrás.
Helymeghatározás, mérés, számítás térkép
segítségével.
Témakörök

Kozmikus
környezetünk

Óraszám
2

A Naprendszer
A Naprendszer felépítése, elhelyezkedése a
világegyetemben. A Naprendszerben megnyilvánuló
törvényszerűségek.
6
A Föld mint égitest
A Föld mozgásai és azok következményei. A napi és
az évi időszámítás. A helyi és a zónaidő számítása.
Az űrkutatás a Föld szolgálatában
Az űrkutatás eredményeinek felhasználása a
mindennapi életben és a gazdaságban.

A geoszférák
földrajza

Tájékozódás a földtörténeti időben
A kőzetburok földrajza
Földünk gömbhéjas szerkezete.
A kőzetburok felépítése.
A lemeztektonika alapjai.
A Föld nagyszerkezeti egységei és kapcsolatuk az
ásványkincsekkel.
A kőzetburokban lejátszódó folyamatok
kísérőjelenségei és részfolyamatai:
a gyűrődés, a vetődés, a vulkánosság és a földrengés.
Az ásványok és a kőzetek keletkezése, tulajdonságaik,
csoportosításuk, felhasználásuk lehetőségei.

8
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Témakörök

Tartalmak
A légkör földrajza
A légkör anyagi összetétele, szerkezete.
Az időjárási-éghajlati elemek és változásaik.
A légkör alapfolyamatai: felmelegedés,
csapadékképződés, légmozgások.
Ciklonok, anticiklonok, időjárási frontok.
Az időjárás-változások hatása a mindennapi
életre. Az általános légkörzés.
A vízburok földrajza
A vízburok tagolódása, víztípusai.
A tengervíz tulajdonságai és mozgásai.
Az a világtenger természeti erőforrásai.
A szárazföld vizeinek típusai, felhasználásuk.
A vízgazdálkodás. A víz mint erőforrás.

Óraszám

7

7

A talaj földrajza
A talaj kialakulása, szerkezete.
A Föld jellemző talajfajtái. A talajok hasznosítása.
A Föld felszínformái
A belső és a külső erők szerepe a felszín fejlődésében.
A jellegzetes felszínformák, kialakulásuk és
átalakulásuk.

4

A földi szférák környezeti problémái
Az éghajlatváltozás, a levegő, a talajok és a vizek
szennyezése, a gazdasági tevékenységek
környezetkárosító hatása.
Éghajlati övezetesség
A szoláris és a valódi éghajlati övezetek, övek
kialakulása az éghajlatok jellemzői.
A földrajzi
övezetesség

A földrajzi övezetesség
A vízszintes és a függőleges övezetesség rendszere.
A forró, a mérsékelt, a hideg övezet és tagolódásuk.
Az élővilág, a talaj, a vízrajzi jellemzők, a
felszínformálódás éghajlattól függő övezetessége.
Kölcsönhatások, összefüggések bemutatása.
A természetföldrajzi övezetesség hatása a gazdasági
életre.

A Föld népessége
A népességszám időbeli és térbeli változásai.
A népesség összetétele, eloszlásának területi
Népesség- és
különbségei.
településföldrajz A népesség térbeli mozgásai.

7

6
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Tartalmak

Témakörök

Óraszám

Települések a Földön
A települések területi elhelyezkedését meghatározó
tényezők.
A településtípusok és jellemzőik.
A városodás és a városiasodás. A nagyvárosi élet
jellemzői.
Összefoglalás, ellenőrzés
Összes óraszám 9. évfolyamon:

8
55

10. évfolyam
Témakörök

A világ változó
társadalmigazdasági képe

Tartalmak
A gazdasági élet szerkezetének átalakulása
A gazdasági ágazatok fő telepítő tényezői és azok
jelentőségének átértékelődése.
A gazdasági szektorok jellemzői, szerepük változásai.
A világgazdaság jellemző folyamatai
A globalizáció, az integrálódás, a regionális
folyamatok, és a nemzetgazdaság kapcsolata.
A világgazdasági szerepkörök történeti és területi
változása.
A nemzetközi együttműködés lehetőségei, a
nemzetközi szervezetek szerepe a világ társadalmigazdasági életének alakításában.
A piacgazdaság. A multinacionális vállalatok szerepe.
A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem
kapcsolatai.

Óraszám

12

A működőtőke és a pénz világa
A nemzetközi tőkeáramlás. A pénz szerepe napjaink
világgazdaságában.
A pénz szerepe a hétköznapi életben: banki, tőzsdei
folyamatok, vállalkozások.
A mezőgazdaság típusai
Hagyományos mezőgazdaság és a tőkés mezőgazdaság
Gazdasági élet
szerkezetének
átalakulása

Az ipar átalakulása
A világ energiagazdasága
Az ipar hagyományos és korszerű ágazatai

8

Tercier szektor fejlődése
Szolgáltatások és az infrastruktúra gyorsan fejlődő
ágazatai
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A világgazdasági pólusok
A gazdasági nagyhatalmak és a világgazdaságban
betöltött szerepük: USA, Japán, Kína, Svájc

A
világgazdaságban
különböző szerepet
Európai Unió
betöltő régiók,
Benelux államok, Dél Európa országai, Észak Európa
országcsoportok
országai, Franciaország, Németország
és országok
A fejlődő országok
Általános problémáik és eltérő fejlettségű csoportjaik,
helyük és szerepük a világgazdaságban. A felzárkózás
lehetőségei.
Új gazdasági szereplők
India, Egyiptom, Latin Amerika, Kőolajtermelő
országok
Hazánk helye és szerepe a nemzetközi, kiemelten az
európai társadalmi-gazdasági folyamatokban.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás hatása a
Magyarország az társadalmi-gazdasági fejlődésre.
ezredfordulón
A gazdasági rendszerváltásból adódó sajátosságok,
gazdaságunk jellemzői.
A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének
földrajzi következményei
A globális
A demográfiai robbanás, az élelmezési válság, a
környezeti
nyersanyag- és energiaválság, valamint az
problémák földrajzi urbanizáció környezeti következményei. A problémák
vonatkozásai
mérséklésének lehetséges módjai.
A környezeti válság kialakulása
A különböző geoszférákat ért környezeti károsodások
kölcsönhatásai.
A regionális és a globális környezeti veszélyek
összefüggései. Az egyén felelőssége és szerepe a
környezeti problémák kialakulásában, illetve
mérséklésében.
A harmonikus és fenntartható fejlesztés elvei, a
megvalósítás korlátai.
Összefoglalás, ellenőrzés
Összes óraszám 10. évfolyamon

16

8

4

8
56
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A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak
A középfokú földrajzoktatás az általános iskolában megismert névanyag új szempontok szerinti
feldolgozását és alkalmazását is szükségessé teszi.
Új topográfiai fogalmak
Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Atacama-sivatag, Ausztrál–Indiai-lemez, Azori-szigetek,
Csendes-óceáni-lemez, Dél-amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-hegységrendszer,
Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez, Gondwana, Japán-árok, Kaledóniai-hegységrendszer, Krakatau,
Laurázsia, Lengyel-tóhátság, Líbiai-sivatag, Mariana-árok, Mount St. Helens, Namib-sivatag, Nascalemez, Pacifikus-hegységrendszer, Pangea, Popocatépetl, Szent Gotthárd-hágó, Takla-Makán, Telekivulkán, Turáni-alföld, Variszkuszi-hegységrendszer, Vereckei-hágó;
Boden-tó, Brahmaputra, Csád-tó, Duna-delta, Erie-tó, Eufrátesz, Felső-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó,
Hévízi-tó, Huron-tó, Holt-tenger, IJssel-tó, Ladoga-tó, La Plata, Mekong, Michigan-tó, Niagaravízesés, Ontario-tó, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Szent Anna-tó, Watt-tenger;
Asszuáni Nagy-gát, Europoort, Randstad, Száhel-öv; Szilícium-völgy, Gibraltár.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló tudjon helymeghatározási és térképészeti számításokat végezni. Legyen képes egyszerű
időszámítási feladatokat megoldani. Tudja bemutatni a földi szférák szerkezetét, felépítését,
legfontosabb folyamatait ábrák és modellek segítségével. Mutassa be az egyes szférák jellemző
folyamatainak hatását a mindennapi életre. Ismertesse a földi szférákat veszélyeztető,
környezetkárosító folyamatokat, tudjon azokra példákat mondani. Magyarázza meg példák alapján a
természeti környezet és a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti alapvető összefüggéseket.
A tanuló tudja jellemezni a gazdasági élet legfontosabb ágait, ágazatait, mutassa be szerepük,
jelentőségük változását. Tudja értelmezni a világ különböző térségeiben megfigyelhető integrációs
folyamatokat, a világgazdaságban betöltött szerepüket. Legyen képes bemutatni a világgazdasági
pólusok helyét, szerepét a világ társadalmi-gazdasági rendszerében, kapcsolatukat a fejlődő világgal.
Tematikus térképek segítségével tudja bemutatni a környezetkárosító tényezők földrajzi megjelenését.
Következtessen ezekből a globális veszélyek kialakulására. Tudja példákkal alátámasztani a növekvő
termelési és fogyasztási igények környezeti hatásait.
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11–12. ÉVFOLYAM
A földrajz oktatás célja a 11-12. évfolyamon: felkészíteni a diákokat a földrajzi-környezeti
ismeretek középszintnek megfelelő, gyakorlat-központú teljesítésére, illetve felkészíteni az
érdeklődő diákokat az érettségi vizsga sikeres letételére.
A célok eléréséhez meg kell ismertetni a diákokat:
– a köznapi műveltség részét képező friss, aktuális tényismeretekkel,
– az ismeretek és a mindennapi életben tapasztalt természeti-társadalmi-gazdasági és
környezeti folyamatok és jelenségek összekapcsolódásával, értelmezésével, és
magyarázatával,
– a praktikus ismeretek alkalmazásával,
– a jelenségek, folyamatok átfogó rendszerként való értelmezésével, általánosítással, a
szintézis megfogalmazásával,
– a földrajzi-környezeti témákhoz kapcsolódó információhordozók kiválasztásával,
információtartalmuk feldolgozásával: konkrét adatok, tények megállapításával, tendenciák
érzékeltetésével; az információk szelektív felhasználásával,
– a földrajzi-környezeti ismeretek összefüggéseinek és kölcsönhatásainak felismerésével,
példákkal történő bemutatásával,
– különböző típusú térképek információ-tartalmának olvasásával, magyarázatával,
– a topográfiai ismeretek rögzítésével térképvázlatokon, kontúrtérképeken,
– adatok ábrázolásával, egyszerű gyakorlati és számítási feladatok megoldásával,
– térképvázlatok, sematikus vázlatrajzok készítésével,
– a földrajzi-környezeti szemléletet és gondolkodás elemi érvényesítésével, az önálló
véleményalkotás biztosításával és gyakorlásával,
– a környezettudatos, értékőrző életmód, a környezetért felelős magatartás példáival,
– a társadalom-földrajzi szemlélet előtérbe helyezésével,
– az írásbeli vizsgára történő felkészülés-felkészítés kapcsán az újszerű feladattípusok és
megoldásuk gyakorlásával, készségszintű elsajátításával,
– a szóbeli vizsga eredményességét segítő szabatos szaknyelv használatával, a felelet
logikus felépítésével; feleletterv, témavázlat készítésével, forráselemzéssel.
Mivel az érettségi követelmények szervesen az előző évfolyamok ismeretanyagára épülnek,
fejlesztési feladataikat tartalmazzák, a felkészítés során a szintézis megteremtése, az
ismeretek újraértelmezése, magasabb szintre emelése a földrajzi kompetenciák megerősítése,
alkalmazása jelenti a további fejlesztést.
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11. évfolyam
Témakörök
Térképi és
csillagászati
ismeretek

A geoszférák
földrajza
a) a kőzetburok

b) vízburok

Tartalmak
A térképek jelrendszerének alkalmazása.
Időszámítási, mérési, helymeghatározási, számítási feladatok
önálló megoldása.
Szemléleti és logikai térképolvasás eltérő méretarányú és
tartalmú térképeken.
A csillagászat rövid története.
A Naprendszer tagjainak jellemzése, mozgásaik,
kölcsönhatásaik következményeinek magyarázata ábrák
segítségével, egyszerű rajzok készítésével.
A földtörténet nagy időegységeinek ismerete.
Térbeli és időbeli tájékozódás a földtörténet fő eseményeinek,
képződményeinek és topográfiai példáinak összekapcsolásával.
A Föld, illetve a kőzetburok felépítésének, a kőzetlemezek
mozgásainak, ezek következményeinek értelmezése
folyamatábrák segítségével.
A hegységképződés típusainak alátámasztása példákkal. A
vulkáni működés típuspéldái.
A Föld nagyszerkezeti egységeinek jellemzése.
A felszínformák felismerése képeken, ábrákon. Példáik
megnevezése és megmutatása a térképen.
A vízburok kialakulásának, a víz körforgásának magyarázata.
A főbb víztípusok jellemzése, hasonlóságaik és különbségeik
megfogalmazása.
Mozgásaik magyarázata és ezek következményeinek példái –
tematikus térképek felhasználásával.
Vízrajzi alapfogalmak felismerése és jellemzése ábrák, képek,
adatsorok segítségével.
Számítási feladatok megoldása.
A vizek felhasználásának lehetőségei, a vízvédelem és a
takarékos vízhasználat példái; a nemzetközi összefogás
szükségességének bizonyítása a vízvédelemben.
A gleccserek és a belföldi jégtakaró munkájának bemutatása.
Az általuk formált képződmények felismerése.

A légkör összetevőinek csoportosítása. Az egyes szférák fizikai
jellemzőinek, jelenségeinek összehasonlítása.
A levegő felmelegedésének és lehűlésének magyarázata,
c) a levegőburok módosító tényezőik bizonyítása példákkal.
Az üvegházhatás rajzos magyarázata.
Hőmérséklet-számítások, adatok grafikus ábrázolása.
Időjárás-jelentés és időjárási térkép értelmezése.
Egyszerű folyamatábra készítése és elemzése az általános
légkörzés rendszeréről.
A szél felszínalakító munkájának bemutatása.
A szél által formált képződmények felismerése ábrán, képen.

Óraszám
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Témakörök

A vízszintes és
a függőleges
földrajzi
övezetesség

A népesség és
a települések

Tartalmak
Az éghajlati és a természetföldrajzi övezetesség és rendszerének
értelmezése.
Az egyes övezetek, övek, területek/vidék sajátos vonásainak
bemutatása.
Az övezetesség egységeinek elhelyezése munkatérképen,
topográfiai példáik megnevezése.
Klímadiagramok összehasonlító értelmezése.
A gazdálkodás területi típusainak jellemzése, a termesztett
növények, tenyésztett állatok kiemelésével, térképen történő
bemutatásával.
A függőleges földrajzi övezetesség magyarázata keresztmetszeti
ábra alapján.
A forró és a mérsékelt övezeti függőleges övezetesség
gazdálkodásának összehasonlítása.
Az övezetek, övek, területek környezeti problémáinak példái,
megoldási lehetőségei.
A népsűrűség, a természetes szaporodás kiszámítása.
Korfa adatainak leolvasása és értelmezése.
A demográfiai robbanás és a népesedési folyamat okainak és
következményeinek bemutatása a Föld különböző térségeiben.
Tematikus térképek összehasonlító elemzése (népsűrűség,
emberfajták).
Népességmutatók statisztikai adatsorainak magyarázata.
A települések csoportosítása különböző szempontok szerint.
Ábrák, térképek, leírások segítségével a települések jellemzése.
A nagyvárosi élet okozta társadalmi és környezeti problémák
példái.

Óraszám

6

5

Összefoglalás, ellenőrzés

6

Összes óraszám a 11. évfolyamon:

37

12. évfolyam
Témakörök
Európa és
résztájainak,
kiemelt
országainak
természeti,
társadalmigazdasági
képe

Tartalmak
Európa nagytájainak, szerkezeti egységeinek jellemzése,
elhelyezésük a térképen.
A geológiai felépítés és az ásványkincsek előfordulásának
összefüggése – példák segítségével.
Az éghajlat, a vízrajz, a természetes növénytakaró és a
talaj összefüggésének bizonyítása tematikus térképek
felhasználásával.
Európa sűrűn lakott területeinek indoklása.
A regionális fejlettség különbségeinek példákkal való
alátámasztása.

Óraszám
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Észak-, Nyugat-, Dél-, Közép- és Kelet-Európa tájainak
természeti, gazdasági és társadalomföldrajzi jellemzése:
kiemelten az Egyesült Királyság, Franciaország,
Olaszország, Németország, a Balkán-félsziget országai,
volt Szovjet utódállamok, hazánk szomszédos országai.
Az országok európai és világgazdasági szerepének
bemutatása adatsorok, tematikus térképek, aktualitások
felhasználásával.
A tanult országok, tájaik és fő gazdasági központjaik
megnevezése kontúrtérképen.
Az Európán
kívüli
kontinensek és
főbb
országainak
természeti és
társadalmigazdasági
képe

Ázsia, Amerika, Afrika, Ausztrália nagytájainak,
nagyszerkezeti egységeinek jellemzése, elhelyezésük a
térképen.
A kontinensek fő erőforrásainak értékelése.
Tipikus tájaik, földrajzi övezeteik felismerése és
jellemzése tematikus térképek, diagramok, leírások
alapján.

7

A természetföldrajzi tényezők összefüggéseinek
bizonyítása, a kontinensek példáival.
A népesség egyenlőtlen elhelyezkedésének, az
országcsoportok eltérő ütemű gazdasági fejlődésének
magyarázata.
Kína, Japán, India, Délkelet-Ázsia, Nyugat-Ázsia, az USA
természeti- és társadalmi-gazdasági jellemzése, a
világgazdaságban elfoglalt helyük bizonyítása adatsorok,
ábrák, tematikus térképek segítségével.
A gazdasági pólusok és vezető országaik világgazdasági
jelentőségének bemutatása adatok, diagramok alapján.
A tanult országok, tájaik és fő gazdasági központjaik
megnevezése kontúrtérképeken.

A Kárpátmedence és
Magyarország
természeti és
társadalmigazdasági
földrajza,
környezeti
állapota

A Kárpát-medence földtörténeti eseményeinek
magyarázata. Példák felsorolása a főbb képződmények,
kőzetek előfordulásaira.
A medence-jelleg következményeinek bizonyítása az
éghajlati, vízrajzi, közlekedési, környezeti
sajátosságokkal.
Az éghajlat, a vizek, az élővilág és a talaj jellemzőinek
bemutatása tematikus térképek, diagramok segítségével.
Hazánk népességének és településeinek jellemzése
diagram, adatsorok, korfa, tematikus térképek, alaprajzok,
ábrák segítségével. Településeink megnevezése
kontúrtérképen.
Hazánk természeti erőforrásainak értékelése, a gazdaság fő
ágazatainak jellemzése.

12
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Az ipar szerkezeti és területi átrendeződésének, fő
telephelyeinek bemutatása adatok, diagramok, tematikus
térképek segítségével.
Az élelmiszergazdaság szerepének értékelése források
felhasználásával.
Külkereskedelmünk fő irányai.
Idegenforgalmunk fő körzeteinek, értékeinek ismertetése.
Nagytájaink komplex jellemzése.
Hazánk környezeti állapotának értékelése.
Nemzeti parkjaink megnevezése, topográfiai elhelyezése.
Összefoglalás, ellenőrzés
Összes óraszám a 12. évfolyamon

6
32

Középszintű érettségi témakörei
Általános természetföldrajz, a kontinensek, ill. Magyarország természetföldrajza.
1. Kozmikus környezetünk. A Föld helye a Naprendszerben, a Föld fő mozgásai, ezek
következményei.
2. A geoszférák földrajza és környezeti problémái. A Föld gömbhéjas szerkezete,
fizikai jellemzői.
3-4. A kőzetlemezmozgások és következményei: vulkánosság, földrengések,
hegységképződés.
5. A földtörténet eseményei.
6. A levegőburok. A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete.
7. A levegő felmelegedése. A légnyomás és a szél.
8. Az általános légkörzés, ciklonok, anticiklonok, frontok.
9. A vízburok földrajza. A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk.
10. A tengervíz mozgásai, áramlási rendszere, éghajlatmódosító hatása.
11. A földrajzi övezetesség. A vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség.
12. A forró övezet.
13. A mérsékelt övezet.
14. A hideg övezet.
15. A kontinensek természetföldrajza. Amerika.
16. Európa általános természetföldrajzi képe.
17-20. Magyarország és tájainak természetföldrajza. Magyarország természeti
adottságai. Hazánk nagytájainak eltérő természeti képe.
Általános társadalomföldrajz, regionális társadalmi-gazdasági földrajz
1-3. Népesség és településföldrajz. A népesség földrajzi jellemzői. A települések
földrajzi jellemzői.
4-5. A világ változó társadalmi-gazdasági képe. A világgazdaság általános jellemzése, a
regionális gazdasági integrációk szerepe a világgazdaságban.
6. A föld mezőgazdasági erőforrásai.
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7-8. A világ energiagazdaságának és iparának átalakulása. A harmadik és negyedik
szektor jelentőségének növekedése.
9. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és
országok. Európa és a többi kontinens regionális földrajzi jellegzetességei.
A világgazdasági pólusok. A világgazdaság peremterületei.
10. Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai.
11-12. Ázsia országai.
13. Amerikai országai. Az Amerikai Egyesült Államok.
14-17. Magyarország földrajza. Hazánk helye és kapcsolatai a Kárpát-medencében
és Európában.
Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői. Népesség- és településföldrajzi jellemzők.
Nemzetgazdaságunk. A gazdaság ágazati, ágai.
18-19. Hazánk nagyrégióinak természet- és társadalomföldrajzi képe.
20. A globális környezeti problémák.
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ÉNEK-ZENE
9–10. évfolyam
Célok és feladatok
A szakközépiskolai énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé
váljék. Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellemformáló ereje és szerepe van. A közös zenei
tevékenység, a csoportos muzsikálás élménye, az aktív zenei cselekvés öröme arra ösztönzi a tanulót,
hogy a közösség tevékeny és felelős tagja legyen.
A szakközépiskolai énekoktatás a korábban megszerzett ismereteket, készségeket aktív zenélési
módokat összegzi és az életkori sajátosságokból adódóan fejlettebb szintre emeli. Hozzájárul a zenei
világkép kialakításához. Célja, hogy a zenei élményeket, ismereteket a sokrétű, különböző előjelű
zenei hatásokat zenei tudattá rendezze a tanulókban.

Fejlesztési követelmények
Éneklés
Az éneklés sok diák számára az egyetlen aktív zenélési lehetőség. Középiskolában a
megfelelő érzelmi és értelmi háttérrel valóban a művészi önkifejezés szintjére emelendő. Az
énekhang jelentse a tanuló számára a legtökéletesebb, bármikor igénybe vehető hangszert. Cél a
kifejező énekhang mint eszköz továbbfejlesztése ahhoz, hogy a tanulók közelebb kerüljenek a
magyar és egyetemes zeneirodalom remekeihez.
A csoportos és egyéni éneklés tiszta intonációval, pontos ritmussal, érthető kifejező
szövegkiejtéssel, az előadásmód helyes megválasztásával a zenei hallás fejlesztője is. A közös
éneklésből a többszólamú éneklésbe fejlődve a többszólamú hallás, hangközök tiszta intonálása,
a tonalitás iránti érzék erősödése következik.
Zenei írás-olvasás
A középiskolában a zenei olvasás-írás jelrendszerének további fejlesztése a cél. A
gyakorlás eljuttatja a tanulót a reprodukálás készségéhez. A szolmizációs nevek, illetve
segítségükkel a kottaolvasás, a ritmus lejegyzése, a kottakép értelmezése a zenei reprodukció
fontos elemei.
Zenehallgatás
A zenei hallás fejlesztését szolgálja a hangzó zene megfigyeltetése, a zenehallgatás.
Lehetővé teszi a zenei folyamat befogadását, megfigyelését, formai összefüggéseinek
észrevételét, a zene valamennyi összetevőjének tudatosítását. Jól kiegészíti az éneklési készség
formálását. A közös zenehallgatás egyre inkább a meglévő ismeretek alkalmazása, az ismeretlen
zene megfigyelése felé irányuljon.
A zenei befogadóképesség fejlesztése a zenehallgatás segítségével történik. 9–10.
évfolyamban a hosszabb szemelvények hallgatása lehetővé teszi átfogóbb összefüggések,
formák, szerkesztési elvek, zenei megoldások megfigyelését. Mindezek tudatosítása a
zenetörténeti korok általános művészeti jellemzőit, azok elhatárolódását és összefüggéseit
érzékeltetik. Mindezekkel párhuzamosan fejlődik a tanuló ízlésrendszere, véleménynyilvánítási
készsége.
Önművelés
Fontos feladat az életkori sajátosságoknak megfelelő tanulási módszerek tudatosítása. A
tanulók legyenek képesek korszerű könyvtári és informatikai ismeretek birtokában - kotta,
szakkönyv, szótár, lexikon, hangzó anyag, CD (CD-ROM) felhasználásával – részfeladatok
önálló feldolgozására.
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A zeneirodalmi alkotások megismerése hozzájárul más művészeti ágak formanyelvének
megértéséhez.
A tömegkommunikáció zenei műsorkínálatának figyelemmel kísérése, a szelektálás
képessége, a rendszeres hangverseny-látogatás, az iskola zenei életének megszervezése és
működtetése fontos eszköz ahhoz, hogy az értékes zene a fiatalok életének szerves részévé
váljon.
Kollektív művészi tevékenység
A kollektív művészi munka valamennyi színtere: énekkar, zenekar, néptáncegyüttes
fejleszti az előadói készséget, bővíti az önkifejezés eszköztárát.

9. évfolyam
Belépő tevékenységek

Tartalmak

Éneklés
Önálló népdaltanulás kottakép alapján
Autentikus előadásra való törekvés (különösen a
magyar népdal világában)
Énekes (esetleg hangszeres) közreműködés
csoportos zenei előadásban
Többszólamú művek (vegyeskari is) csoportos
éneklése
Csoportos és egyéni éneklés hangszer- kísérettel a
tanult zenetörténeti korból
Zenei karakterek, stílusjegyek kifejezése, tanári
vezénylés alapján

Népdalok a magyar népdal minden műfajából
(népballada, sirató, katonadal, betyárnóta,
ivónóta, párosító, lakodalmi dal, tánc, nóta)
Énekes anyag a magyar zene történetéből a
XVIII. század végéig (történeti énekek,
virágénekek)
Középkori dallamok (gregorián ének,
trubadúr dal)
Reneszánsz énekes művek
Barokk zeneművek, énekes szemelvények
Klasszikus dalok, zeneművek témái
4 óra

Zenehallgatás
A zene összetevőinek (pl. ütemformák,
dallamívek) felismerése, önálló értelmezése
hangzó zenei anyagok alapján
Népzenei és műzenei alkotások ismertetése,
korszak és stílus jellemzése hangzó vagy írott
népzenei forrásanyagok alapján
Zenetörténeti korszakok, stílusok jellemzése
hangzó vagy írott dokumentumok
felhasználásával
Öntevékeny tanulói munka: könyvtárhasználat
adatgyűjtés, képanyaggyűjtés, videó, CD-, egyéb
oktatóanyagok használata
Improvizáció
Népdalperiódus rögtönzése megadott dallamsorral

Zenei olvasás-írás
Dalok, zeneművek témáinak éneklése szolmizálva

Népzenei felvételek
Magyar és európai zeneirodalmi alkotások a
XVIII. század végéig
A tanult zenetörténeti korok jellemzői,
műfajai, stílus-jegyei
3 óra

Dallammodellként: az énekelt és
meghallgatott zenei anyag tartalmai
(dallammotívumok: műzenei és népzenei
periódusdallamok)
2 óra
Az énekes anyag és a zenehallgatás
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violinkulcsban kottáról, a tanult hangnemekben,
2#–2b-ig.
Elemzési feladatok megadott szempontok szerinti
önálló megoldása

anyagának ritmikai és metrikai struktúrája,
dallamszerkezete, hangneme, formája,
kottaképi és hangzásbeli sajátosságai
3 óra

Zenei ismeretek
Népzene

Népdal; népballada, sirató, katonadal, betyárnóta, ivónóta, párosító,
lakodalmas, táncnóta
Népdalok: szerkezete, formája, hangsora, hangkészlete, előadásmódja,
stílusa
Népi hangszerek: duda, citera, cimbalom, tekerő, népi zenekar
3 óra

Zeneelmélet

Ritmus: kis nyújtott, kis éles, kis szinkópa, nyolcad triola, tizenhatod
triola
Ütemfajták: 3/8, 6/8
Kottaismeret: 2# –2b előjegyzés, szolmizációs szótagok és abc-s nevek
módosításai (a tanult hangnemi keretben)
Hangsorismeret: pentatónia, diatónia, dúr és moll hangsor
Hangzatismeret: dúr és moll, hármashangzat elve; a funkciók elve (TS-D)
Zenei műszavak, előadási jelek: pp, p, mp, mf, f, ff; crescendo,
decrescendo, tempo giusto, parlando, rubato, allegro, moderato,
andante, staccato, legato; da capo al fine, coda; solo, tutti; opus,
numero
4 óra
A magyar történeti zene műfajai:
Virágének, históriás ének, ungaresca
Az európai zenetörténet műfajai – válogatva – legalább 5-5 (csak
meghallgatott művekhez köthetőekből):
Egyházi: gregorián, mise, motetta, korál, kantáta, oratórium, passio,
requiem
Világi: kánon, trubadúr dal, madrigál, opera; concerto grosso, szvit,
nyitány, preludium, fuga, rondo, variáció, menüett, szonáta, szimfónia,
versenymű, vonósnégyes, trio

Zeneirodalmi

Zenei szerkezetek, formák:
Homofón és polifón szerkesztés, szekvencia, periódus; triós forma,
szonáta-forma

Zenetörténet

Hangszerek:
Hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő; fuvola, oboa, klarinét, fagott;
trombita, harsona, kürt, tuba; üstdob, nagydob, cintányér, triangulum;
orgona, zongora, lant, hárfa
6 óra
A zenetörténet tanult korszakai:
Középkor, reneszánsz, barokk, bécsi klasszicizmus
Zeneszerzők – kiválasztva – legalább 5 (csak a meghallgatott
művek/műrészletek szerzőiből):
Josquin, Palestrina, Lassus; Purcell, Lully, Monteverdi, Corelli,
Vivaldi, D. Scarlatti, J.S. Bach, Händel
12 óra
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A továbbhaladás feltételei
Éneklés
10 új dallam – népdal, a tanult zenetörténeti korok műdalai, oratórium- és operarészletek –
éneklése emlékezetből.
Közreműködés az osztály vagy csoport énekes előadásában.
Zenehallgatás
A középkori, a reneszánsz, barokk és klasszikus zenetörténeti korok stílusjegyeinek ismertetése,
továbbá felismerése többször hallott zeneművekben, zeneműrészletekben.
Egyes zeneirodalmi alkotások megnevezése témáik, hallott részleteik alapján.
Improvizáció
Ritmus improvizálása megadott ritmusképletekkel megadott terjedelemben.
Könnyebb osztinato-ritmus rögtönzése adott dallamokhoz.
Zenei olvasás-írás
Ismert dallamok utószolmizálása. 2 #–2b ismerete.
Hangnemek megállapítása előjegyzés alapján.
Elemzési feladat (hangnem, forma, szerkesztésmód stb.) tanári irányítással történő megoldása,
tanult zenemű kottaképe alapján.
Énekes és zenekari partitúrák értelmezése. Dúr és moll karakter felismerése.

10. évfolyam
Belépő tevékenységek
Éneklés
Egyéni éneklés a magyar népzene hajlításokban
gazdag anyagából
Más népek dalainak csoportos éneklése eredeti
nyelven
Többszólamú művek csoportos éneklése
Csoportos éneklés hangszerkísérettel
Zenei karakterek kifejezése önállóan is

Zenehallgatás
A XIX. és a XX. század jellegzetes,
meghatározó stílusjegyeinek megismerése a zeneművek hallgatása
során
A romantika és a XX. század új zenei
műfajainak, formáinak, egyéb
jellegzetességeinek megállapítása, stílusjegyek
hallás utáni összehasonlítása, elemzése.
Egyes zenei műfajok fejlődéstörténetének
leírása példákkal
Összefüggések, kapcsolatok megállapítása és
értelmezése a zene és társművészetek között.
Önálló könyvtárhasználat adatgyűjtés,

Tartalmak
Régi és új stílusú magyar népdalok
Hazai nemzetiségi és etnikai kisebbségek újabb
dalai
Más népek újabb dalai
XIX. századi magyar dalok
XX. századi zenei szemelvények
Énekelhető szemelvények Bartók Béla, Kodály
Zoltán és tanítványaik vokális zenéjéből
Ismertebb zeneművek énekhangon könnyen
megszólaltatható témáinak éneklése
4 óra
Népzenei felvételek
Népdalfeldolgozások
Művek, műrészletek a XIX. és a XX. század
kiemelkedő zenei alkotásaiból
A zene szórakoztató funkciói a zenetörténetben
(különös tekintettel a XIX. és a XX. század
zenéjére)
Szórakoztató zene napjainkban
6 óra
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képanyaggyűjtés; videó, CD, egyéb
oktatóanyagok használata
Improvizáció
A tanult ütemformákban ritmus rögtönzése.

Zenei olvasás-írás
Aszimmetrikus ütemű ritmus- és dallampéldák
megszólaltatása kottaképről.

Dallammodellként:
XX. századi zenei (ritmus- és dallam-) modellek
2 óra
A XIX. és XX. századi zene énekelt és
meghallgatott zenei példáinak anyaga
2 óra

Zenei ismeretek
Zeneelmélet

Aszimmetrikus ütemek: 3/8, 5/8, 7/8
Kromatika, egészhangúság, bitonalitás; dodekafónia, atonalitás
5 óra

Hangszer

Angol kürt, cseleszta, gitár, gong, kasztanyetta, kisdob, szaxofon,
tamburin, xilofon
5 óra

Zeneirodalom

Népies műdal, magyar nóta, cigány zene
Dal, mazurka, keringő, polonéz
Etűd, fantázia, nocturne, rapszódia
Szimfonikus költemény; a romantikus, ill. nemzeti opera
Balett, operett, musical, chanson
Spirituálé, blues, ragtime, dixiland, swing, rock, stb.
Aktualitások a könnyűzenéből
Válogatva, legalább 10 (csak a meghallgatott művekhez/műrészletekhez
kötődőekből)
8 óra

Zenetörténet

Romantika, nemzeti romantika
XX. századi zenei irányzatok: impresszionizmus, expresszionizmus,
neobarokk, neoklasszicizmus, folklorizmus, dodekafónia
Új kifejezési, megjelenési formák: elektronikus zene; filmzene; rockopera, folk-pop, új jelenségek
Zeneszerzők – XIX. század: Schubert, Schumann, Mendelssohn,
Brahms, Chopin, Dvořak, Csajkovszkij, Muszorgszkij, Liszt, Erkel,
Verdi, Wagner
Zeneszerzők – XX. század: Debussy, Ravel, Gershwin, R. és J. Strauss,
Stravinsky, Honegger, Hacsaturján, Britten, Schönberg, Berg,
Penderecki, Lutosławski – kiválasztva legalább 5-5 (a meghallgatott
művek/műrészletek szerzőiből)
XX. század: Bartók, Bárdos, Kodály, Lajtha, Weiner és más ma élő
szerzők
A dzsessz
Filmzene és könnyűzene: Lehár, Joplin, Rota, Bernstein, Presley, a
Beatles, Webber; aktualitások
5 óra
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A továbbhaladás feltételei
Éneklés
10 újabb – a Tartalom címszó alatti kategóriákból választott – népdal, műdal, műzenei részlet,
könnyebb kórusműrészlet énekes reprodukálása emlékezetből (mutálók más feladatot oldanak
meg).
Zenehallgatás
A XIX. és a XX. század zenei stílusainak felismerése a zeneművek hallgatása során a zene és a
társművészetek kapcsolataira utaló példák felsorolása.
Improvizáció
Ritmusok rögtönzése megadott ritmus- és dallamkészlettel – a tanult ütemformákban.
Zenei olvasás-írás
Egyszerű aszimmetrikus ütemű ritmusok és dallampéldák megszólaltatása kottaképről.

Javasolt zenei anyag (válogatva)
Népdalok
A bolhási kertek alatt
A nagy bécsi kaszárnya
Annyi bánat a szívemen
Béres legény
Beteg asszony
Duna parton vagy egy malom
Elindultam szép hazámból
Erdő mellett estvéledtem
Este, este, de szerelmes
Hej, rozmaring
Istenem, istenem áraszd meg a …
Katona vagyok én
Körösfői kertek alatt
Megkötöm lovamat
Megrakják a tüzet
Röpülj, páva
Szép a gyöngyvirág
Szivárvány havasán
Tavaszi szél
Tiszán innen, Dunán túl
Énekes anyag a magyar zenetörténetből
Bocsásd meg Úristen – Balassi ének a Kájoni- kódexből
Hej Rákóczi, Bercsényi
Áll előttem egy virágszál – virágének a XVIII. századból
Ej, haj, gyöngyvirág – Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteményéből
Aranyideim folyása – Kovács Ferenc énekeskönyvéből
Simonffy: Három a tánc
Szentirmai: Csak egy kislány van a világon
Énekes műzenei szemelvények
Alleluja dallamok
Händel: Csordul a könnyem (a Xerxes c. operából)
Beethoven: Örömóda (IX. szimfónia – IV. tétel)
Gaudeamus igitur (Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány)
Kodály–Berzsenyi: A magyarokhoz
Kodály: Mikoron Dávid (Psalmus Hungaricus)
Gershswin: Porgy dala (Porgy és Bess)
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Zenehallgatási anyag
Lassus: Zsoldos szerenád
Bach: h-moll szvit
Bach: c-moll preludium és fúga (Wohltemperiertes Klavier I. kötetéből)
Händel: F-dúr szvit (Vízizene)
Haydn: C-dúr („Kaiser”) vonósnégyes – II. tétel (Op. 76. No. 3 )
Mozart: A-dúr zongoraszonáta (K. 331)
Mozart: Figaro házassága
Beethoven: V. (Sors) Szimfónia
Beethoven: IX. szimfónia – IV. tétel
Schubert: h-moll (Befejezetlen) szimfónia
Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány
Mendelssohn: Szentivánéji álom – szvit (részlet)
Liszt: Les Preludes
Wagner: Nyitány és Walther versenydala a Nürnbergi mesterdalnokok c. operából
Ravel: Bolero
Kodály: Háry János (szvit)
Kodály. Székelyfonó
Kodály: Psalmus Hungaricus
Gershwin: Rhapsody in Blue
Bartók: 15 magyar parasztdal (zongorára) és Nyolc magyar népdal (ének-zongora)
Bartók: Cantata Profana
Bartók: Concerto
Orff: Carmina Burana
Berstein: West Side Story

Középszintű érettségi témakörei
1. Reprodukálás
Éneklés
Népzene
Műzene
 Középkor
 Reneszánsz
 Barokk
 Bécsi klasszika
 Romantika
 Századforduló
 XX. Századi és kortárs zene
Műelemzés
Népzene
2. Befogadás
Zenetörténet
Népzene
Műzene
 Középkor
 Reneszánsz
 Barokk
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 Bécsi klasszika
 Romantika
 Századforduló
 XX. Századi és kortárs zene
Zenefelismerés
Népzene
Műzene
 Reneszánsz
 Barokk
 Bécsi klasszika
 Romantika
 Századforduló
 XX. Századi és kortárs zene
Zeneelmélet
Dallamírás
Stíluskörön kívül
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RAJZ
11-12. évfolyam
Célok és feladatok
A tantárgy a köznapi, a művészi, a tudományos és a műszaki megismerés, valamint közlés és
kifejezés egyik alapvető fajtájával ismerteti meg a tanulókat. Az általános nevelési célok közül
különösen a kreativitás, a problémafelismerő- és megoldóképesség, az értelmi képességek, a képi és
képzetekben gazdag gondolkodás, az ízlés, az empátia, a kommunikációs készség, az érzékenység, a
nyitottság fejlesztéséhez járul hozzá. Művészeti jellege miatt értékközvetítő egyben értékteremtő
jellemformáló tevékenység. Nagy szerepe van a kultúra értékeit megbecsülő, a természeti környezetet
védő magatartás kialakításában és az értelmi és érzelmi intelligencia kiművelésében.
A vizuális nevelés a világ látható minőségein keresztül tanít meg látni és láttatni, vagyis célja a
vizuális alkotó- és befogadóképesség fejlesztése. A látható és láthatóvá tett világban különösen a
látvány jelentésének, esztétikai üzenetének, megismeréséhez és megértéséhez, illetve a közlő
szándékának megfelelő, gondolatban és érzelemben gazdag ábrázolás, képi-plasztikai kifejezés,
konstruálás fejlesztéséhez járul hozzá. A világ érzéki-tapasztalati birtokbavételével az érzékszervek,
kiemelten a látás kiművelésével és a kéz intelligenciájának fejlesztésével foglalkozik. A térszemlélet, a
forma-, a szín-, az anyag-, a szerkezetismeret és érzék, mind a vizuális nevelés hatására emelkedik
magasabb szintre. A megsokszorozódott technikai és rábeszélő képek korában a tantárgy újszerű célja
az információk közti szelekciónak, a kritikus befogadásnak a kialakítása.
A 11.-12 évfolyamon a vizuális alkotó- és befogadó tevékenységek tanításának az a célja, hogy
összefoglalja az iskolai általános vizuális nevelést, felkészítsen a mindennapi életre: a vizuálisan
jelentkező problémák önálló felismerésére és megoldására, azaz a munkára, valamint a természeti és
mesterséges környezet felelős használatára, az információk kritikus kezelésére, az árucikkek tudatos
kiválasztására, a művészi, esztétikai értékek iránti fogékonyságra. A tantárgy célja emellett a vizuális
információkezelés megtanításával a többi tantárgy tanulásának megkönnyítése.
A középiskolás korosztályban a személyes útkeresés szerepe megnő. A tantárgy feladata az
egyéniség keresésének segítése a vizuális kultúra példáinak bemutatásán keresztül egyfajta követhető
stílus, mintaválaszték felkínálása. Az azonosulás az alkotó munka elmélyült állapotában megy végbe a
legkönnyebben, ezért a vizuális önkifejezés tág és minél önállóbb választási lehetőségeit kell
felkínálni. A rajzi, a festői, a szobrászi munka mellett teret kell adjunk a korosztály érdeklődésének
homlokterében álló alkalmazott grafikai tervezési és tárgytervezési-konstruálási feladatoknak is.
A kerettanterv a tantárgyi tartalmakat három nagy témakörbe sorolja, alapvetően a nemzeti
alaptanterv vizuális kultúra műveltségi részterület struktúrájának megfelelően. A kifejezés,
képzőművészet részben a tanulók személyes, kifejező-expresszív tevékenységének, és az elvárható
műelemzési ismereteinek leírása található; a vizuális kommunikáció témához a köznapi-tájékoztatótudományos vizuális információk világa tartozik; míg a tárgy- és környezetkultúra témakör a
használati tárgyak, az iparművészet, a népművészet és az építészettel kapcsolatos alkotó és elemző
tevékenységeket tartalmazza.
A két évfolyamon az alkotó és befogadó tevékenység aránya azonos, illetve az az alkotómunka
javára növelhető. A tananyag a tantárgy jellegének megfelelően a gyakorlati tevékenységre fűződik
fel.
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Általános fejlesztési követelmények
Egy középiskolai végzettséggel rendelkező ifjútól elvárható, hogy fejlett térszemlélettel
rendelkezzen, megértse a mindennapi élet vizuális információit, tudatos fogyasztói döntéseket hozzon,
rendeltetésszerűen használja tárgyi környezetét, ismerje a művészettörténet kiemelkedő alkotásait és
legyen véleménye róluk. Ugyanakkor rendelkeznie kell a mindennapi élethez szükséges
ábrázolóképességgel és a hétköznapi esztétikai itéleteket megalapozó tapasztalattal és ízléssel.
Általános követelmény a kulturális, a művészeti értékek iránti nyitottság fejlesztése, az értékes
műalkotásokat, tárgyakat, információkat megbecsülő, környezettudatos magatartás kialakítása, a
kritikai érzék fejlesztése. A középiskolai tanulmányok kellő alapot kell biztosítsanak a
továbbtanuláshoz és a munkába álláshoz. A felsorolt általános követelmények, a vizuális kultúra
tantárgy sajátos követelményinek teljesítésével érhetők el.
Alkotóképességek területe
Elképzelt vagy létező tárgy vagy tér egyértelmű ábrázolása látszati rajzban illetve geometriai
ábrázolás segítségével (kavalieri axonometria, egyméretű, kétméretű és Monge-vetületek, két
iránypontos perspektíva). Adatok, összefüggések vizuális megjelenítésének képessége a tanult szinten.
Történet, eseménysor, változás és mozgás közérthető megjelenítésének képessége.
Érzések és gondolatok önálló és tudatos vizuális megjelenítésének képessége, a témának
megfelelő szabadon választott kifejezőeszközzel és technikával, síkban illetve térben. Önállóság a
problémamegoldás lépéseiben: helyzetfelismerés, tájékozódás, vázlatkészítés-tervezés, alkotáskonstruálás és a munka értékelése. A megfelelő művészeti ág (pl. képzőművészet, alkalmazott
művészet) kiválasztásának képessége. Az alkotás során a problémának megfelelő arányú esztétikai
kifejezés, kommunikációs jelentésadás, valamint a fizikai fukciónak megfelelő formálás jusson
érvényre.
Befogadóképességek területe
A tanult művészeti ágak és a mindennapi környezet, a tömegkommunikáció átfogó műfajainak
(pl. szobrászat, alkalmazott grafika, tárgytervezés) sajátosságainak, összefüggéseinek és történetük
fordulópontjainak, valamint kiemelkedő művek és alkotóik ismerete. A tárgyhoz illő műelemző
módszer (pl. stíluskritikai, ikonográfiai, tárgyelemzés) alkalmazása. A leírástól az ítéletalkotásig
terjedő műelemzőképesség. Nyitottság az idegen (pl. Európán kívüli) művek és műfajok iránt,
tolerancia az új művek, tárgyak megítélésében. A hétköznapi élet jelenségeinél a vizuális formában
megjelenő információk kritikus befogadása, az árucikkek tudatos megítélése a tanult szempontok
alapján.
A tanulást, munkát segítő képességfejlesztés
Gondolatok áttekinthetővé, szemléletessé tétele, valamint a vizuális információk megértése a
tanulásban, a munkában és a mindennapi életben. A vizuális kultúra tantárgy feladata e módszerek
átadása, továbbá a vizuális információforrások (pl. könyvtár, képtár, Internet) célszerű használatának
megtanítása.

11. évfolyam
Belépő tevékenységformák
A vizuális nyelvi ismeretek összegzése, alkalmazása. Önállósuló, adott problémát, témát,
élményt is feldolgozó alkotó tevékenység egy-egy feladatkörben. A szobrászat, a festészet, a
képgrafika műfajának megfelelő műelemzés korba és kultúrába ágyazva. Látvány vizuális
tartalmainak, törvényszerűségeinek feltárása, képi-plasztikai formai, téri analízisek, elemzések.
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Átmeneti ábrázolásmódok a perspektív és a műszaki távlat (axonometria) között. A vizuális
kommunikáció megjelenési formáinak értelmezése. Alkalmazott grafikai és tárgytervezési feladat
megoldása az alkotófolyamat végigvitelével. Témának megfelelő kifejezésmód és technika
kiválasztása, alkalmazása, indoklása.
Témakörök, tartalmak, tevékenységek
Képzőművészet, kifejezés
Vizuális nyelv
A vizuális kifejezés formanyelvi elemei, összefüggései, a formaadás módjai tanulói
munkákban,
műalkotásokban, tárgyakban, vizuális információkban.
Alkotás
Érzelem, lelkiállapot, hangulat megjelenítése síkon és térben egyéni eszközhasználattal.
Művészeti (pl. irodalmi, zenei) élmények aszociációkra épülő feldolgozása.
Látványélmények színbeli-formai átírása, szintézisre épülő egyéni kifejezése.
Befogadás
Műfajnak, témának megfelelő műelemezés (ikonográfiai, stílustörténeti) és ítéletalkotás.
Festészet fogalma,funkciója, a festészet kifejezőeszközei, hatásrendszere.
Festészeti stílusok (kulturális, társadalmi, történeti meghatározottság).
Témák (pl. arckép), megjelenési típusok (pl. táblakép) technikák (pl.olaj, freskó).
Képgrafika fogalma, funkciója, stílusa, témái, formanyelve, technikái.
Szobrászat fogalma, rendeltetése és hatásrendszere.
Szobrászati formanyelv, stílusok (kulturális, társadalmi, történeti meghatározottság).
A szobrászat műfajai (körkszobor, szoborcsoport, dombormű), témái, technikái.
Kortárs műfajok a képzőművészetben.
Az iskolához közeli, könnyen elérhető művészeti gyűjtemény anyagának megismerése.
Vizuális kommunikáció
Vizuális nyelv
Az ábrázolás, a tervezőgrafika formanyelvi elemei és összefüggései.
Alkotás
Természettanulmányok, látvány- és modellértelmezések: forma, szerkezet, anyag és
funkció szerinti tanulmány és analízis.
Keletkezést, működést, változást kifejező, magyarázó képsorok, folyamatábrák
készítése.
Összetett térformák, tárgyak térbeli helyzetének szabadkézi rajza és szerkesztése az
ábrázoló geometria rendszerében (Monge-vetület, egyméretű, kétméretű és kavalieri
axonometria).
Rekonstrukció, modellezés.
Alkalmazott grafikai tervezés kép és szöveg felhasználásával. Néhány betűtípus
alkalmazása. (pl. tudományos illusztráció, bélyegterv, Ex libris, meghívó).
Befogadás
Ábrázolási konvenciók megjelenési formái a köznapi és tudományos közleményekben.
A köznapi és tudományos közlések műfaji sajátosságai.
A tervező grafika üzenethordozó és tájékoztató funkciója, közlő és felhívó jellege.
Tárgy- és környezetkultúra
Vizuális nyelv
A tárgyi világ formanyelvi elemei, a tartalom és forma összefüggése.
Alkotás
Közismert rendeltetésű, valós szükségleten alapuló tárgy tervezése (pl. ékszer,
öltözködés kiegészítő, hangszer, gépezet). A tárgynak vagy térbeli makettjének
elkészítése, az alkotófolyamat dokumentálása (feladatmeghatározás,
tájékozódásgyűjtéssel, vázlatok, látszati és műszaki jellegű rajzok, szín és anyagminta).
Befogadás

Óraszám
3

5

7

2

10

4

2

2

155

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

Az alkotófolyamat (feladatmeghatározás, tervezés, kivitelezés, kipróbálás, értékelés)
ismerete.
A tárgyak megítélése a (funkció, forma, jelentés, lépték, anyag, szerkezet, technológia)
ismerete.
Technikák a 10. évfolyamnál szerepelnek.

2

A továbbhaladás feltételei
A továbbhaladás feltétele a térábrázolási konvenciók elemi szintű elsajátítása, a színek
szokásoknak megfelelő alkalmazása, alapszintű komponálási, képszerkesztési, konstruálási készség
elsajátítása. A művészettörténet tanult műfajainak, kiemelkedő alkotóinak és műveinek és legalább
egy műelemzőmódszer ismerete.

12. évfolyam
Belépő tevékenységformák
Az alkotómunka folyamatát, logikai lépéseit felölelő tudatos, tervszerű (projekt-jellegű) önálló
tevékenység a képzőművészet, a vizuális kommunikáció és a környezetkultúra területén.
Problémaközpontú, verbális és vizuális műelemző módok (kultúrtörténeti, építészeti elemzés,
képolvasás) tudatosítása, használata az építészet, az alkalmazott művészetek és a népművészet
területén. Összefoglaló művészettörténeti áttekintés.
Témakörök, tartalmak, tevékenységek
Képzőművészet, kifejezés
Vizuális nyelv
A formanyelv, a formaadási módok felismerése és alkalmazása az alkotó és befogadó
tevékenységekben. Elemzésük a művészeti ágakban, műfajokban: népművészetben,
építészetben, tárgyakban, a tudományos és a köznapi információkban.
Alkotás
Aktuális, egyéni vagy közösségi problémák, gondolatok, témák személyes hangú
megjelenítése ábrázolási újításokat is megengedő, asszociációkra épülő alkotásokban.
Befogadás
Művészeti ágak szerinti problémaközpontú műelemzés korba, kultúrába ágyazva. A
műfajnak és a témának megfelelő értelmezési szempontok (stílustörténeti,
kultúrtörténeti, ikonográfiai).
Építészet
Az építészet fogalma, funkciója, társadalmi és természeti meghatározottsága.
Az építészeti szerkezetek, fejlődésük fordulópontjai.
Az építészeti stílusok (térszervezés, tömegalakítás, alaktan). Az építészet
hatásrendszere.
Művészettörténeti összefoglalás
Az európai művészettörténet áttekintése a műfajok, a kor és a stílus összefüggésében.
Vizuális kommunikáció
Vizuális nyelv
A formaadás módjai a tanulást szolgáló, a tudományos, a köznapi információkban, a
tájékoztatásban, a reklámban.
Alkotás
Összetettebb térviszonyok tapasztalati távlattani és szerkesztett perspektivikus

Óraszám
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ábrázolása.
Térábrázolási módszerek túlhaladása, transzformálási kísérletei a látáskonvenciók
átalakítására, az optikai csalódások, a fordított perspektíva vagy fotó felhasználásával.
Választott témájú grafikai terv (pl. naptár, könyvborító, CD borító, iskolaújság)
készítése. Az alkotó folyamat lépéseinek összegyűjtése munkanaplóban.
Befogadás
A Monge-vetület, az axonometria, a perspektiva olvasása, megértése.
A vizuális kommunikáció fogalma
A közvetlen és közvetett emberi kommunikáció, a tömegkommunikáció.
A kép, az írás szerepének fordulópontjai a kommunikáció fejlődésében.
A térábrázolási konvenciók történeti áttekintése.
A vizuális kommunikáció műfajai (tipográfia, fotó, tervező grafika).
Hatásrendszere: információ (objektív), reklám ( felhívó), műalkotás (esztétikai)
jellegű.
Tárgy- és környezetkultúra
Vizuális nyelv
A formanyelv, a formaadás, a funkció és a jelentés összefüggései a téralakításban.
Alkotás
Tértervezési, berendezési probléma (pl. tér, térrészlet, illetve berendezési tárgy)
felvetése, meghatározása, tájékozódás, ötletek. Tervezés alap- és nézetrajzban,
axonometrikus rendszerben vagy perspektív képpel, a terv makettezése.
Befogadás
A tárgykultúra fogalma, a tárgyak funkciója, fajtái (használati-, dísz-, kegy- és
műtárgy).
A tárgyak stílusa és a korstílus. A tárgyak kulturális és társadalmi meghatározottsága.
A tárgyak jelentése (társadalmi, történeti, műszaki, ergonómiai, esztétikai, gazdasági).
Népművészet
A tárgyi néprajz és a népművészet fogalma.
A hagyományos magyar népművészet és napjaink népművészete a folklorizmus.
A népi építészet, eszközök, bútorkészítés, fafaragás, fazekasság, szőttes, hímzés,
népviselet.
Az iskolához közeli, elérhető helytörténeti, néprajzi gyűjtemény.
Technikák
Alkalmazás: Ceruza, vízfesték, tempera, s egy sokszorosító grafikai technika, valamint
montázs, kollázs készítése. Egy technikai képalkotó eszköz (pl. fotó, fénymásoló,
számítógép)
Ismeret: Egyedi grafikai (ceruza, szén, tus, kréta, gouache), sokszorosító grafikai
(magas, mély, síknyomású), festészeti technikák táblaképfestészet (tempera, olaj) és
monumentális festészeti (freskó, pannó, mozaik, üvegablak), vegyes (kollázs,
montázs) technikák, valamint szobrászati anyag és technika (agyag, gipsz, fa, kő, fém;
mintázás, öntés, faragás) lényege.

3

3

2
2

4

A továbbhaladás feltételei
A továbbhaladás feltétele a térábrázolási konvenciók elemi szintű elsajátítása, a színek
szokásoknak megfelelő alkalmazása, alapszintű komponálási, képszerkesztési, konstruálási készség
elsajátítása.
A tanult vizuális művészeti ágak, műfajok leglényegesebb vonásainak megfogalmazása.
Legkiemelkedőbb alkotók és műveik ismerete, a kor és műalkotás közötti összefüggés megértése.
Tárlatlátogatások, építészeti együttesek megtekintése során szerzett élmények, ismeretek értelmezése.
Két-három szempont alkalmazása a mindennapi környezet, a fogyasztási cikkek és a média kritikus
megítéléséhez.
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Ajánlott művek
A műfaj tipikus alkotásait a tanár választja ki a témának megfelelően. Ezen belül a válogatás
további szempontja, hogy a bemutatott művek lehetőleg terjedjenek ki az egyetemes és a magyar
művészettörténet kiemelkedő műveire és alkotóira, illetve tartalmazzák a magas művészet mellett a
populáris kultúra megnyilvánulásait. Ajánlatos nagy teret biztosítani a kortárs művek bemutatásának, a
művészettörténetnek a tárgyalt műfaj szempontjából fontos alkotásai között. A mindennapi környezet,
a helyi, a regionális értékek tárgyalása kiemelt fontosságú.

Festészet, képgrafika
Bikák terme a lascaux-i barlangban, Zenélő lányok Thébából Exekias feketealakos amphorája, Pompei
Misztérium villa falfestményének részlete, Vang Mien: Cseresznyeág, Utamaro: Tűnődés a
szerelemről (fametszet), Ravennai San Apollinare in Classe apszismozaikja, Rubljov: Szentháromság
ikon, Krisztus az apostolokkal (oltárelőlap Catalóniából), Giotto: Lázár feltámasztása, Kolozsvári
Tamás: Keresztrefeszítés a garamszentbenedeki oltárról, Üvegablak a chartres-i katedrálisból,
Raffaello: Athéni iskola, Leonardo da Vinci: Sziklás Madonna (londoni változat), Michelangelo:
Ádám teremtése, Brueghel: Tél, Giorgione: Alvó Vénusz, Dürer: A lovag, halál és az ördög
(fametszet), Leonardo da Vinci: Virágtanulmány a windsori gyűjteményből, Bosch: A pokol
(Gyönyörök kertje oltár részlete), A. Pozzo: Loyolai Szent Ignác megdicsőülése (mennyezetfreskó),
Caravaggio: Szent Máté elhivatása, Rembrandt: Éjjeli őrjárat, Önarckép feleségével (rézkarc), Goya:
Ha az értelem szunnyad (rézkarc), E. Monet: A rouani-katedrális két képe, E. Degas: A közönséget
köszöntő táncosnő, Van Gogh: Önarckép, G. Seurat: Fürdőzés, P. Cezanne: Csendélet hagymákkal, H.
Toulouse-Lautrec: Aristide Bruant (plakát) Székely Bertalan: Egri nők, Szinyei Merse Pál: Majális, H.
Matisse: Ikarosz (kollázs), P. Picasso: Női arckép Cranach után (linómetszet), G. Braque: Gitár és
klarinét, V. Kandinszkíj: Sárga kíséret, P. Mondrian: Vörös, sárga, kék kompozíció, P. Klee: Szindbád
a tengeren, R. Magritte: Kastély a Pireneusokban, A.Warhol: Marilyn, Csontváry Kosztka Tivadar:
Baalbek, Gulácsy Lajos: A varázsló kertje, Vajda Lajos: Torony tányéros csendélettel, Vasarely
Viktor: Vonal Ksz, Kondor Béla: A nagy madár (rézkarc).

Szobrászat
Willendorfi Vénusz, Antilopfej alaku maszk Nyugat-Afrikából, Mükerinosz szoborcsoportja,
Nofretete portré, Sebesült nőstényoroszlán, Kocsihajtó bronzszobra, Szamothrakei Niké, Laokoón
csoport, Római patrícius ősei portréival, Marcus Aurelius lovas szobra, Táncoló Síva Indiából,
Rakamazi hajkorong, Angyal dombormű Pécsről Angyali üdvözlet a reimsi katedrális kapujáról,
Tilman Riemenschneider oltára, Szent László herma, Donatello: Gattamelata, Ghiberti: Jákob és
Ézsau a Porta del Paradisoról, Pisanello: Cecilia Gonzaga érem elő- és hátoldala, Michelangelo:
Medici síremlék, Bernini: Szent Teréz extázisa, Ferenczy István: Pásztorlányka, Izsó Miklós: Táncoló
paraszt, A. Rodin. Calaisi polgárok, V. Tatlin: III. Internacionálé emlékműve, A. Maillol: Földközitenger, U. Boccioni: Lépő figura, A. Archipenko: Álló alak, Medgyessy Ferenc: Táncosnő
bronzszobra, Ferenczy Béni: Babits síremlék, Borsos Miklós: Lyghea II., Schaár Erzsébet: Utca, H.
Moore: Király és királynő, A. Calder: Mobil, D. Hanson: Nő bevásárlókocsival.

Építészet
Stonehenge, Kheopsz piramis, Luxori Amon teplom, Parthenon, Epidauroszi színház, Görög
oszloprendek, Nimes-i vízvezeték, Pantheon, Colosseum homlokzata, Vettiusok házának átriuma
Pompeiből, Kyotói zen-kert, Edirnei Szelim dzsámi, San Apollinare Nuovo bazilika, Wormsi
székesegyház, Bélapátfalvi apátsági templom, Vézelay-i La Madelaine templom boltozata,
Esztewrgomi királyi palota kápolnájának főhomlokzata, Reimsi katedrális külső-belső, Diósgyőri vár,
Firenzei Palazzo Vecchio, Brunelleschi: Tempietto, Alberti: Palazzo Rucellai külső, Firenzei Palazzo
Medici udvara, Sárospataki Perényi-loggia, Versaillesi-palota franciakertje, Bernini: Szt. Péter tér
kollonádja, Fertődi Esterházy-kastély, Magyar barokk városkép (Eger), Pollack Mihály: Nemzeti
Múzeum, Eiffel: Nyugati-pályaudvar, Lechner Ödön: Postatakarékpénztár, W. Gropius: Bauhaus-
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épülete, Le Courbusier: Villa Savoye, F. L. Wright: Vizesés-ház Lakótelep (Wekerle), Makovecz
Imre: Paksi katolikus templom.

Magyar népművészet
A bemutatandó népművészeti alkotásokat a tanár választja ki. A népi építészet, a házbelső, a
szerszámok, a használati eszközök, az étkezés, az öltözködés és a vallásnéprajzi tárgyakat ajánlatos a
paraszti, tradicionális kultúrába ágyazva és összefüggéseiben, együttesekben bemutatni. (Például egy
tájegységben szerepeltetni, egy család, egy falu élete köré szervezve.)
A vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra befogadásához nem készül külön
műlista. A műfaji sajátosság tanítását az aktuális kommunikációs eszközök, és helyi tárgyak, épületek
elemzésével ajánlatos megoldani. A képi megjelenítés tanításához a festészeti műlista, a tárgyi-,
környezeti emlékek tárgyalásához az építészeti műlista nyújt segítséget.

Középszintű érettségi témakörei
I. Vizuális nyelvi elemek
II. Művészeti technikák
III. Vizuális kommunikáció
IV. Színtan
V. Fotó, mozgókép
VI. Tárgy- és környezetkultúra
VII. Ábrázolási rendszerek
VIII. Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok, stílusjegyek, alkotók, művek

159

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

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA
11. évfolyam
(37 óra)

Célok és feladatok
A tantárgy áttekinti az emberi együttélés alapelveit, a társadalom intézményeit, a politika, a jog
és a gazdaság rendszerének működését. Bevezet az etika fogalomkörébe, az ember kilétéről a jó és a
rossz mibenlétéről, az erényekről és a helyes cselekedet alapelveiről folyó diskurzus évezredes
történetébe.

Fejlesztési követelmények
A társadalmi együttélés szabályainak ismerete, tudatos belátáson alapuló kritikai elsajátítása. A
jogérzék, a társadalmi felelősségtudat elmélyítése, a társadalomelmélet és az etika alapfogalmainak
ismerete. Az önálló tájékozódáshoz és a tudatos életvezetéshez szükséges jellemvonások, készségek és
ismeretek fejlesztése. Az erkölcsi érzék kiművelése, az etikai álláspontok megvitatásának képessége, a
saját meggyőződés kifejezéséhez és a mások meggyőződésének megértéséhez és tiszteletéhez
szükséges morális és intellektuális képességek fejlesztése.

Belépő tevékenységformák
Mindennapos élethelyzetek, döntési szituációk elemzése.
Egyéni és csoportos anyaggyűjtés; dokumentum- és irodalomelemzés.
Irányított viták, szerepjátékok; feladatok, példák a társadalmi konfliktusok és erkölcsi dilemmák
felismerésének és értelmezésének gyakoroltatására.

Témakörök
Együttéléstan
4óra

Tartalmak
Egyén, csoport, közösség, társadalom, állam.
Az együttélési szabályok kialakulása és rendeltetése. Szokás, hagyomány,
erkölcs, jog. Jogok és kötelességek a társadalomban.
Az emberi alapjogok értelmezése.
A társadalmi igazságosság kérdései.
Az állam

A politikai közösség és
intézményei
Hatalom, legitimáció
4óra
Gazdasági

Államformák és politikai rendszerek. A demokrácia alapelvei és működése.
A hatalmi ágak. A politika és a jog intézményrendszere a mai
Magyarországon.
Munka és munkamegosztás, szükségletek és érdekek, tulajdon,
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alapfogalmak
3óra

verseny, érték, haszon, pénz munkavállalás, vállalkozás.. Termelés és
fogyasztás. Jólét és életminőség.

A társadalom élete
3óra

Társas kapcsolatok és társadalmi viszonyok. A kultúra fogalma.
A szocializáció folyamata.
A társadalmi csoportok és rétegek. Szegények és gazdagok A társadalmi
helyzet változásai
Életmód, életszínvonal.

Egység és sokféleség a
modern
társadalmakban
2óra
A technológiaigazdasági haladás és a
bioszféra válság
3óra

Társadalmi önazonosságunk összetevői. A helyi társadalom. Nemzet,
állam, etnikum. Európa és a nemzetek feletti integráció kérdései.
Kisebbségek, diszkriminált csoportok, előítéletek.
Növekedés és fejlődés. A „jólét” ára. A földi élővilág eltartó képességének
korlátai. Pazarló használat, környezetszennyezés, népességrobbanás. A
technikai civilizáció hatása a földi ökoszisztémára. A globalizáció
politikai, kulturális, gazdasági és természeti következményei.
Etika

Az emberi természet
3óra

Az ember fogalma: az eszes lény, a társas lény, az univerzális lény.
Autonómia és meghatározottság. Az ember környezete és a nyelv világa. A
kultúra normativitása. A hagyomány értelme. A „másik” szerepe az
öntudatos én kialakításában. Önazonosság és önmegvalósítás a társas
viszonyban.

Etikai alapfogalmak
4óra

A jó és a rossz megkülönböztetése. A szenvedés tapasztalata. A választás
szabadsága és az ember felelőssége. Szándék és következmény. Törvény és
lelkiismeret.

Az etika megalapozása
2óra

Az ember léthelyzete és felelőssége a keresztény hagyományban. Az etika
transzcendens megalapozásának igénye. A világi etika kialakulása. A
természetjogi, kötelesség-, haszon-, felelősség- és konszenzusetikák érvelési
módjának alapjai és összefüggése, az erkölcsi gondolkodás történetéből vett
klasszikus példák nyomán.

Az erkölcsi cselekedet
dimenziói
4óra

Életcélok, önmegvalósítás. Önbecsülés és mások iránti tisztelet. Az élet
tisztelete. Segítség, áldozat, szolidaritás: a személyes kapcsolatok erkölcsi
dilemmái. A nemiség és a családi élet erkölcstana. Munkaerkölcs. Etikus
fogyasztás. Elkötelezettség, tolerancia, szolidaritás. Hazaszeretet.
Törvénytisztelet és polgári engedetlenség. Erkölcs és politika.
Gazdaságetikai alapelvek.

A jellem és az erények
2óra
Korunk erkölcsi
kérdései
3óra

Erkölcsi érzék. Önnevelés. A szeretet forrásai, nemei, erkölcsi jelentősége.
Etikai alapértékek. Az alapvető erények klasszikus és modern értelmezései.
A tudományos-technológiai haladás etikai dilemmái. Globális
felelősségünk. Kötelességek a jövő nemzedékekkel szemben, az élővilág
rendjének és sokféleségének megőrzésével kapcsolatban.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló ismerje a társadalmi együttélés alapvető szabályait és a Magyar Köztársaság
intézményrendszerét. Legyen képes a társadalmi konfliktusok és erkölcsi dilemmák felismerésére,
értelmezésére és megvitatására. Ismerje az etikai alapfogalmak jelentését. Értse és értelmezze
felelősségét maga és mások sorsáért, a földi élővilág jövőjéért.
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OSZTÁLYFŐNÖKI
9-12. évfolyam
I. Osztályfőnökök - szerepek
„Az embernek nemcsak a világban már megvalósult lehetőségeiket kell megcsodálnia, hanem a
benne még ott lappangókat előhívnia, s belőlük magát minél különbbé megalkotnia"
(Németh László)
•
•
•
•
•
•
•
•

Közvetlen és gyakorlati pedagógiai vezetője a rábízott osztálynak
Tevékeny szervezője az egyéni és közösség fejlődésének, segítője az önismeret és az
önnevelés kibontakozásának
Elősegíti a tehetséges tanulók érvényesülését, csökkenti a tanulási nehézséggel küzdők
hátrányát
A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, alakítja az osztály életét, biztosítja annak
bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe (szervezési, koordinációs feladatok)
Rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel, informálja és bevonja őket a nevelési folyamatba,
velük együtt igyekszik megteremteni a különböző nevelőtényezők összhangját
Összehangolja az osztályában tanító tanárok munkáját
Elvégzi a tanítással - neveléssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat

II. Visszatérő, ismétlődő témák az osztályfőnöki órákon, feladatokban
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III.

A tanév munkarendje, házirend, feladatok
Tűzrendészeti és balesetvédelmi tájékoztató
A tanulmányi előmenetel, a szorgalom és magatartás értékelése
A tanulmányi kirándulás szervezése, előkészítése
Színház, mozi, tárlatlátogatás szervezése, tájékoztatás a művekről
Olvasmányok, könyvek, folyóiratok, televízió és rádióműsorok ajánlása (könyvtári óra)
Megemlékezés ünnepeinkről

A tanterv felépítése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Harmonikus személyiség
A tanulás tanulása
Közösségben az ember (társas kapcsolatok)
A konfliktuskezelés
Magatartás és viselkedéskultúra
Pályaorientáció
Hazánk Európában és a világban
Felelős állampolgár nevelés
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9. Globális problémák
10. Az egészséges életre nevelés

Az egyes célokhoz rendelt fejlesztési célok:
1. Harmonikus személyiség
A személyiségben rejlő lehetőségek és gátak feltárása, a személyiség stabilizálása, az önálló
döntéshez szükséges képességek kialakítása
2. A tanulás tanulása
Személyiségjegyekkel összehangolt egyéni tanulási módszerek, eljárások kialakítása valamennyi tantárgyban
3. Közösségben az ember
Készség és képesség a tartalmas, harmonikus kapcsolatok kialakítására, ápolására
4. Konfliktuskezelés
Képesség a konfliktusok konstruktív módon történő kezelésére, a megélt konfliktusok hasznosítására az önismeret fejlesztésében, társas kapcsolatok minőségének javításában
5. Viselkedéskultúra
A mindennapi együttéléshez szükséges civilizációs szokások kialakulása, megszilárdulása,
a gyakorlatban való alkalmazása.
6. Pályaorientáció
Képesség a munkaerőpiacon történő eligazodásra, az egyéni vágyaknak, törekvéseknek a
lehetőségekkel történő összehangolása
7. Hazánk Európában és a világban
Eligazodás a mindennapokban, saját álláspont kialakítása a történésekkel kapcsolatban
8. Felelős állampolgár nevelése
Jogok és kötelességek ismerete az iskolában és a társadalomban, a demokráciának mint értéknek az elfogadása; közös szabályok, normák alkotásához és működtetéséhez szükséges
szemlélet kialakítása
9. Globális problémák
A világ problémái iránti egyéni felelősség belátása, a „gondolkodj globálisan" gondolatának elfogadása
10.

Az egészségnevelés
A legfontosabb feladata a felvilágosító munka, a prevenció, testi-lelki egészségünk védelme, óvása
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9. évfolyam
Évi óraszám: 37
Órakeret felosztása: - Téma feldolgozására 30 óra
- Szabad témák, aktualitások, osztályprogramok 7 óra

JAVASOLT ÓRATERV

Témakör
1. Iskolánk sajátosságai, hagyományőrzés
2. A város nevezetességeivel való
ismerkedés
3. Harmonikus személyiség
4. A tanulás tanulása
5. Közösségben az ember
6. Szabadidős tevékenységek
7. Magatartás és viselkedéskultúra
8. Pályaorientáció
9. Hazánk Európában és a világban
10. Az egészséges életmódra nevelés
11. Szabad témák, aktualitások,
osztályprogramok

Óraszám
2
2
3
3
2
2
3
1
2
10
7

Iskolánk sajátosságai, hagyományőrzés
Iskolánk története, jelene, a házirend, ismerkedés az iskola épületével, iskolai ünnepeink, az iskola
évkönyve

A város nevezetességeivel való ismerkedés
Sátoraljaújhely múltja és jelene, séta a városban, a műemléképületek, nevezetességek megtekintése

Harmonikus személyiség
Őseim, családfa, a szülők, nagyszülők értékei, céljai, a etikai értékek, felelősség, tekintély,
példaképek, a gyermekkor terhei, önelfogadás, elfogadtatás

A tanulás tanulása
A TANTRÜKK című videofilm megtekintése és megbeszélése
Közösségben az ember
A család mint közösség, iskolai közösségek, iskolai érdekképviseletek, iskolánk diákönkormányzata

Szabadidős tevékenységek
A szabadidős tevékenység funkciói. Legkedvesebb könyvem, lemezem, videokazettám, hobbim. A
művészetek szerepe életünkben. Közös élmény (film, színházi előadás stb.) megbeszélése.
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Magatartás és viselkedéskultúra
Ismerkedés egymással. Önismereti gyakorlatok (tekintet-játékok, társválasztó gyakorlatok) A
testbeszéd ereje. A testtartás jelentése. Mimika és gesztusok.

Pályaorientáció
Önismeret fejlesztése: az egyéni adottságok, képességek megismerése ■

Hazánk Európában és a világban
Magyarságtudat, hazafiság. A magyar táj, a magyar kultúra ismerete, védelme. Nemzeti
szimbólumaink.

Az egészséges életre nevelés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

„Én és az egészség" - egészségtani alapismeretek. Érték-e az egészség
Az egészséges életmód. Életvitel, teljesítmény, ideális napirend
Tükörkép - milyen vagyok? Milyennek látnak társaim?
A személyiség megismerése - reális önértékelés, önelfogadás, az egyéniség tisztelete
Érzelmi állapotok - hangulat, indulat, szenvedély. Akarati tulajdonságok. Az akarati
gyengeség következményei
Szenvedélybetegségek
Az alkohol és a dohányzás hatása az egészségre (hatóanyagai)
Amit a drogról tudni kell (kábítószerek eredete, fajtái, fogyasztásukat kísérő tünetek
A családi élet harmóniája - szeretet, szerelem, szexualitás
A szexuális élet veszélyei - születésszabályozás, a nem kívánt terhességek megelőzése

10. évfolyam
Évi óraszám: 37
Órakeret felosztása: - Téma feldolgozására 30 óra
- Szabad témák, aktualitások, osztályprogramok 7 óra
JAVASOLT ÓRATERV
Témakör ____________________________________________________ Óraszám
1. Harmonikus személyiség
2. A tanulás tanulása
3. Közösségben az ember
4. Konfliktuskezelés
5. Magatartás és viselkedéskultúra
6. Pályaorientáció
7. Hazánk Európában és a világban
8. Felelős állampolgár nevelés
9. Globális problémák
10. Az egészséges életre nevelés
Szabad témák, aktualitások, osztályprogramok

3
2
2
2
3
2
2
2
2
10
7
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Harmonikus személyiség
Erkölcsi tulajdonságaink, önnevelés, önmegvalósítás. Önismereti teszt.
A tanulás tanulása
A tanítás-tanulás kultúrája. Szóbeli feleltetés és felelet. Anyanyelvi műveltségünk. Az értékelés és az
önértékelés kultúrája.

Közösségben az ember
A kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás képessége, együttműködési készség, tolerancia, a másik
ember elfogadása, az egyéni és a közösségi érdek, beilleszkedés a közösségbe, annak zavarai.

Konfliktuskezelés
Én és az önfegyelem. Döntési helyzetek. A konfliktustól a harmóniáig. Vitakultúránk.

Magatartás és viselkedéskultúra
Protokoll, illem, etikett. A jog, az erkölcs és az illem viszonya. Videofilm megtekintése

Pályaorientáció
A legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek megismerése. Az egyes
pályákhoz vezető utak, lehetőségek megkeresése, a vágyak és lehetőségek összehangolása.
Pályamódosítási lehetőségek

Hazánk Európában és a világban
Helyünk Közép-Európában. Közösségvállalás a határon túl élő magyarokkal. Más népek nemzeti
érzéseinek tisztelete.

Felelős állampolgár nevelés
Társadalom és állam. A polgár - a polgári társadalom. Magánélet - közélet.

Globális problémák
Az ember és a természet harmonikus kapcsolata. A világ problémái iránti fogékonyság.

Egészséges életre nevelés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Egészségünk védelme - személyi higiénia, egészséges táplálkozás, mozgáskultúra
Egészséges szabadidős elfoglaltságok - egyéni környezettisztelet
Társas kapcsolatok - előítéletek szerepe (empátia, tolerancia), kontaktusteremtő készség
A serdülők érzelmei - az érzelmek szerepe a családi, kortársi, partneri kapcsolatokban
Konfliktusok a családban és az iskolában
A lelki egészség megbomlása - a lelki kábítószerek: a szekták
Az alkoholizmus okai és következményei
„Hogyan lesz valakiből drogos?" A függőséghez vezető okok feltárása
Szerelem, partnerkapcsolat, szexuális kultúra
A szexuális úton terjedő betegségek. Az AIDS
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11. évfolyam
Évi óraszám: 37
Órakeret felosztása: - Téma feldolgozására 30 óra
- Szabad témák, aktualitások, osztályprogramok 7 óra
JAVASOLT ÓRATERV
Témakör
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Harmonikus személyiség
A tanulás tanulása
Közösségben az ember
Konfliktuskezelés
Magatartás és viselkedéskultúra
Pályaorientáció
Hazánk Európában és a világban
Felelős állampolgár nevelés
Globális problémák
Az egészséges életre nevelés
Szabad témák, aktualitások, osztályprogramok

Óraszám
3
2
2
2
3
2
2
2
2
10
7

Harmonikus személyiség
Ki vagyok én? Kérdőív kitöltése és megbeszélése. Egyéni ízlés, stílus.
A tanulás tanulása
Tanulásmódszertani teszt kitöltése, megbeszélése

Közösségben az ember
Társadalmi konfliktusok. Másság a társadalomban. Vallás és
társadalom. Szociotréning

Konfliktuskezelés
Az agresszivitás mint társadalmi jelenség. Konfliktuskezelési stratégiák.

Magatartás és viselkedéskultúra
Viselkedésminták a családi életben, társas kapcsolatokban, az egyének közötti kapcsolatok
rendszerében. Viselkedés nyilvánosság előtt. A nyelvhasználat etikettje.

Pályaorientáció
A középiskolai tanulmányi eredmények alapján beszélgetés a továbbtanulási illetve munkába állás
lehetőségeiről. Hivatás. Sikerszakma. Munkanélküliség. A vállalkozásokról.

Hazánk Európában és a nagyvilágban
Magyarország részvétele a különböző nemzetközi gazdasági, katonai, politikai és kulturális
szervezetekben.
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Felelős állampolgár nevelés
Gyermek- és ifjúságvédelem. A gyámhatóság. A nevelési tanácsadók. Családvédelmi szakszolgálat.
Telefonon hívható lelkisegély-szolgálat.

Globális problémák
Egyéni felelősség a világ problémái iránt (környezet -, víz-, talajszennyezés, légszennyezés, zaj, a fák
és az erdők szerepe, a tűz elleni védelem. Háborúk, betegségek, éhezés. Hazai és nemzetközi
segélyszervezetek.

Az egészséges életre nevelés
1. Civilizációs ártalmak - elhízás, cukorbetegség, magas vérnyomás. Testkontroll. Tartásjavító
gyakorlatok.
2. Táplálkozási szokások - korszerű táplálkozás, kiegyensúlyozott energiabevitel
3. Stressztűrés, stresszkezelés - a pozitív életszemlélet kialakítása
4. Az önérvényesítés módjai
5. Döntési mechanizmusok megismerése - a döntési készség fejlesztése
6. Hogyan lehet leszokni a káros szenvedélyekről?
7. Az alkoholisták életútja - a családok felbomlása
8. Tudj nemet mondani!
9. A társválasztás és párválasztás felelőssége
10. Szexuális rendellenességek - devianciák, homoszexualitás, prostitúció

12. évfolyam
Évi óraszám: 32
Órakeret felosztása: - Téma feldolgozásra: 24
Szabad téma, aktualitások, osztályprogramok: 8 óra

JAVASOLT ÓRATERV
Témakör _________________________________________________ Óraszám
1.
Harmonikus személyiség
2.
Közösségben az ember
3.
Konfliktuskezelés
4.
Viselkedéskultúra
5.
Pályaorientáció
6.
Hazánk Európában és a világban
7.
Felelős állampolgár nevelés
8.
Búcsú az iskolától
9.
Az érettségi vizsga
10.
Az egészséges életre nevelés
Szabad téma, aktualitások, osztályprogramok

2
1
2
2
2
2
1
1
1
10
8
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Harmonikus személyiség
Bácskai Júlia Magánélettan c. könyvének utolsó fejezete - önmagad értékelése, példahelyzetek
Értékrendek és erkölcsök. Bizalom, remény, boldogság, ünnep, szépség. Élet és halál

Közösségben az ember
A jogok, kötelességek, törvények és szabályok szerepe szűkebb és tágabb környezetünkben. A
demokráciáról. A törvényhozás módja Magyarországon.

Konfliktuskezelés
Vida Józsefné által összeállított Magunkért - másokért c. személyiségfejlesztő tréning alapján.

Viselkedéskultúra
Viselkedéskultúra az üzleti életben. A vendéglátás illemtana. Tárgyalási stratégiák. Illemteszt
Felsőoktatási felvételi tájékoztató tanulmányozása, tanfolyami, továbbképzési lehetőségek. Látogatás
a munkaügyi központban - vagy ott dolgozó szakember felkérése előadás tartására.

Hazánk Európában és a világban
Magyarországon tanuló külföldi diákok beszámolója hazánkról. Külföldön járt magyar diákok
beszámolója az ottani életükről.

Felelős állampolgár nevelés
Az ENSZ, az Európai Unió, a NATO

Búcsú az iskolától
Milyen tervekkel érkeztem az iskolába, sikereim, kudarcaim. Az iskolai évek közös élményei, a
ballagáshoz kapcsolódó hagyományok

Az érettségi vizsga
Az érettségi vizsga funkciói, tárgyai, az írásbeli és a szóbeli vizsga, jelentkezés az érettségire,
felkészülés az érettségi vizsgára, viselkedés a vizsgán, az érettségi vizsgaszabályzat.

Az egészséges életmódra nevelés
1. Az egészséget támadó környezet – környezet-egészségtani alapfogalmak. Fertőző betegségek,
megelőzésük.
2. Az egészségügyi ellátás rendszere, szociálpolitika Magyarországon - alapellátás, szakorvosi és
kórházi ellátás, betegellátás, szociálpolitika (segélyezések)
3. Az akarat mint a j ellem alkotórésze - az akarat fejlesztése
4. Pozitív és negatív érzelmek hatása a testi-lelki egészségre, pszichoszomatikus következmények
5. Az én-védő mechanizmusok - a betegségek lehetséges jelzései
6. Az erkölcsi normarendszer hiányának megnyilvánulása és okai - deviancia, lopás, csalás,
bűncselekmények
7. Az ifjúkori bűnözés terjedése napjainkban
8. A „drogkarrier" állomásai - a segítségnyújtás lehetőségei
9. A családi élet biológiai és humán örömei - a szülői felelősség, szülői szerepre való alkalmasság
10. Értéktudat. A felnőtt értékei. Értékek átrendeződése? Értékválság?
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A középszintű érettségi vizsga követelményei

A középszintű érettségi vizsga követelményeinek részletezését tantárgyanként a többször
módosított, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
tartalmazza.
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LEGITIMÁCIÓS NYILATKOZATOK
A szülői szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Helyi tantervek – közismereti
tantárgyak tanterve II. tartalmát a szülői szervezet megismerte, és azt elfogadta.
Sátoraljaújhely, 2012. május hó 25. nap

Veres Jánosné
a szülői munkaközösség elnöke
(középiskola)

Ignécziné Bodnár Klára
a szülői munkaközösség elnöke
(általános iskola)

Az iskola diákönkormányzata képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Helyi tantervek –
közismereti tantárgyak tanterve II. tartalmát megismertük, azt elfogadtuk.
Sátoraljaújhely, 2012. május hó 25. nap

Pachman Alexandra
DÖK elnök

Jurkó Evelin
DÖK elnök

A Helyi tantervek – közismereti tantárgyak tanterve II. részét az iskola nevelőtestülete,
határozatképes értekezletén elfogadta.
Sátoraljaújhely, 2012. május hó 29. nap

Bihari Sándorné
Boross Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

Sebes Péter
igazgató

Az V. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Helyi tantervek közismereti tantárgyak tanterve II. részét – mint az intézmény fenntartója – az Egri
Főegyházmegye jóváhagyja.
Eger, 2012. ………………… hó … . nap

…………………………….
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