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IDEGEN NYELV 
 

A nyelvi előkészítő évfolyam a négy osztályos középiskolai nevelés-oktatás előtt 

 

A nyelvi előkészítő évfolyam, azaz a 9/Ny osztályok általános céljai megegyeznek az 

„Idegen nyelvek” kerettantervekben megfogalmazottakkal. Az előkészítő évben biztosított 

intenzív nyelvtanulás keretében a különböző háttérrel érkező tanulók esélyt kapnak tudásuk 

összehangolására, a felzárkózásra és az intenzív fejlődésre. A NYEK képzés közvetlen célja, 

hogy a nyelvi előkészítő évfolyamon a tanulók intenzív nyelvtanulással olyan nyelvtudáshoz 

jussanak, amely megalapozza a további négy év nyelvtanulását. 

 

 NYEK évfolyam, 
minimumszint 

10. évfolyam, 
minimumszint 

12. évfolyam, 
minimumszint 

1. idegen nyelv A2-B1 B1-B2 B2 

    

 

Az első idegen nyelvből a nyelvi előkészítő évfolyam végére a tanulóknak el kell jutniuk 

az európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A2-B1 közötti 

tudásszintre. Minden tanuló el kellene, hogy jusson a középiskolai tanulmányok végén a 

minimumként előírt B2 szintre. A NYEK végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, 

hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a 

lehetőséggel már tudatosan éljenek. 

 

9. NY évfolyam 
 

( Teljesen kezdő szintről indul, kötelező minimum szint A2) 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelv-tanulás iránti motivációja; az általános iskolában 

tanult másik idegen nyelvvel kapcsolatos tapasztalatok. 

 

 

 
 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó 

tanári utasításokat; 

megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és 

kijelentéseket; 

felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult 

szavakat, szó- és beszédfordulatokat, és ezekből következtetni tud a 

szövegek témájára, tartalmára; 
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 követi az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetét; 

képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést segítő alapvető 

stratégiát. 

A fejlesztés tartalma 
 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 
 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével. 

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembevételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez 

igazított tempóban, szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát 

bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

 
Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 
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 idegennyelv-tanulás iránti motivációja; az általános iskolában 

tanult másik idegen nyelvvel kapcsolatos tapasztalatok. 

 

 

 

 

 

 

 
Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő 

feladatokban számára ismert témákról, egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál; 

kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

válaszol a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédet 

folytat; 

megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán módon történő 

használata útján; 

egyre több kompenzációs stratégiát képes tudatosan alkalmazni, 

hogy megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét; 

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő 

kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott 

mondanivaló kifejezése egyre bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű 

nyelvi eszközökkel. 

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 
 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 

megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal). 

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel. 

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés 

alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelv-tanulás iránti motivációja; az általános iskolában 

tanult másik idegen nyelvvel kapcsolatos tapasztalatok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal 

röviden, összefüggően beszél saját magáról és közvetlen 

környezetéről; 

bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel; 

elmesél rövid, egyszerű történetet; 

egyszerű állításokat, összehasonlítást, magyarázatot, indoklást 

fogalmaz meg; 

egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használ; 
 

lineáris kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, 

egyszerű cselekvéseket, történéseket, és ok-okozati 

összefüggéseket fejez ki; 

képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb stratégiákat; 
 

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, 

intonációt és beszédtempót. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való 

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelv-tanulás iránti motivációja; az általános iskolában 

tanult másik idegen nyelvvel kapcsolatos tapasztalatok. 

 

 

 

 

 

 

 
Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló megérti az ismerős témákról szóló rövid szövegeket; 
 

megtalál alapvető információkat egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; 

megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szöveg 

lényegét, kiszűri a szövegből az alapvető információkat; 

az olvasott szövegre vonatkozó feladatokat végez el; képes 

meglevő készségeit kreatívan használni az olvasott szövegek 

megértéséhez, értelmezéséhez; 

növekszik tájékozottsága a célnyelvi kultúráról; 
 

fokozódik érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, 

művészeti alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott 

szöveg elmondása ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, 

indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi 

normához közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés 
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A fejlesztés tartalma 
 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról. 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése. 

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 
 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek 

olvasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 

dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és honlapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek. 

 

 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelv-tanulás iránti motivációja; az általános iskolában 

tanult másik idegen nyelvvel kapcsolatos tapasztalatok. 

 

 

 

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen 

környezetével kapcsolatos témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja egyszerű 

interakciókban; 

gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban 

fejezi ki; 

kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 
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 felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti 

és stílusjegyeit. 

A fejlesztés tartalma 
 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 
 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével 

kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, 

párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 

fórumbejegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes 

tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, 

dalszöveg, rap írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 
 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű 

létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS- 

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, e-mail, SMS, 

blogbejegyzés. 

 

 

Témakörök 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család 
 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai. 

Személyes tervek. 
 

Családi élet, családi kapcsolatok. 
 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): család 

és háztartás. 

Önismeret, ember az időben: gyermekkor, 

ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

Magyar nyelv és irodalom: család 

ábrázolása irodalmi művekben 
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Egyén és család nálunk és a célországokban. 

 

Ember és társadalom 
 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók 

segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között. 

Konfliktusok. 
 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): társas 

kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

 

 
a jövedelem szerepe a családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz. 

 

 
Matematika: tudatos vásárlás, a pénz értéke 

Környezetünk 
 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkbe. 

Mit tehetünk környezetünkért és a természet 

megóvásáért? 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): 

otthonunk és lakókörnyezetünk, víz- és 

energia-takarékosság. 

 

 
Magyar nyelv és irodalom: lakóhely és 

környék hagyományai, a lakóhely 

jellemzése irodalmi művekbe nálunk és a 

célországokban. 

Az iskola Osztályfőnöki(életviteli ismeretek): a tanulás 

technikái. 
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Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. 

szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, 

tanulmányi munka nálunk és más 

országokban. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 
 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a 

célországokban. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 
 

Magyar nyelv és irodalom: 

könyvtárhasználat; az olvasás fontossága 

A munka világa 
 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 
 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, 

rutinok, kötelességek. 

Különböző foglalkozások összehasonlítása, 

előnyeik, nehézségeik 

Osztályfőnöki(életviteli ismeretek): 

adottságok, lehetőségek egyeztetése 

különböző foglalkozások esetében. 

Testnevelés: a testi egészség megőrzésének 

fontossága, az állóképesség szerepe. 

Életmód 
 

Napirend, időbeosztás. 
 

Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás). 

Étkezési szokások a családban. 
 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvosnál). 

Osztályfőnöki(életviteli ismeretek): testi és 

lelki egészség, balesetek megelőzése, 

egészséges ételek. 

 

 
Testnevelés és sport: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, 

betegségmegelőzés, rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre, 
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Életmód nálunk és más országokban.  

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, 

internet. 

Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más 

országokban. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, 

lírai, drámai művek olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete. más népek 

kultúrái; a hagyományos olvasás 

fontossága. 

 

 
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a 

sport és olimpia története, példaképek 

szerepe, sportágak jellemzői. 

Utazás, turizmus 
 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): 

közlekedési ismeretek, közlekedésbiztonság 
 

Magyar nyelv és irodalom: a kulturális élet 

földrajzi alapjai, nyelvek és vallások, egyes 

meghatározó országok jellegzetességei 

irodalmi művekben. 

Tudomány és technika 
 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a 

tanulásban és a munkában 

Matematika: a tantárgy hazai és 

célországbeli kiválóságainak bemutatása 

projekt munka keretében 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése, a netikett 

alapjainak megismerése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható eszközeik. 
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Gazdaság és pénzügyek 
 

Családi gazdálkodás. 
 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

reklámok. 

Pénznemek a célnyelvi országokban. 

Osztályfőnöki ( életviteli ismeretek): család 

és háztartás, tudatos vásárlás, alapvető 

pénzügyi ismeretek; a jövedelem szerepe a 

családban. 

 

 
Matematika: alapműveletek, grafikonok 

értelmezése; a pénz értéke 

 

 
. 

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

tanév végén 

A2 nyelvi szint. 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben. 

 Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

 történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen 

 környezetéről. 

 Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú egyszerű 

 írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

 Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról 

 

 

 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

 

 
Előzetes tudás 

A2 B1, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló 

szókincset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, 

személyes témákról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű 

üzenetek és közlések lényegét. 

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni 

a köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik; 

megérti egy beszélgetés során a résztvevők világosan 

megfogalmazott érveit több beszélő esetén is; megért fontos 

információkat azokban a rádió és tévé műsorokban, 
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 filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az 

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag 

lassan és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 
 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témákról. 
 

A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű 

részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgás követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. Ismerős témájú, 

lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

többségének megértése. 

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális 

eszközök és az események közvetítik. 

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 
 

előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat 

jelentésének kikövetkeztetése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hosszabb használati 
 

utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, 
 

dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, 

filmelőzetesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

 
Előzetes tudás 

A2 B1, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során 

kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos 

témákról. 
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 Részt vesz rövid beszélgetésekben. Kérdez és válaszol 

kiszámítható, mindennapi helyzetekben. Gondolatokat és 

információkat cserél ismerős témákról. 

 

 
Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az 

iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Részt vesz rövid beszélgetésekben. Kérdez és válaszol 

kiszámítható, mindennapi helyzetekben. Gondolatokat és 

információkat cserél ismerős témákról. 

A fejlesztés tartalma 
 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, 

csalódottság, aggodalom, öröm. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 
 

információcsere, nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. Gondolatok, vélemény 

kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 
 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 
 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés 

a hatóságokkal külföldi utazás során. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. 

tünetek megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása. 
 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert, 

semleges stílusú nyelvi megfelelőikkel. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás 
A2 B1, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, 

más emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

 

 

 
Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben a folyamatos önkifejezésre; 

tud érthetően folyamatosan beszélni, megtervezi mondanivalójának 

szókincsét, tartalmát, és szükség esetén módosítja azt tudatosan; 

tartalmilag pontosan kifejti egy gondolat vagy probléma főbb 

pontjait. 

A fejlesztés tartalma 
 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása, a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Történetmesélés. 
 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. A szövegszervezés alapvető 

eszközeinek megbízható használata. Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: társalgások, 

megbeszélések, eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek eljátszása 
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Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 
 

Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 
 

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

Kompenzáció alkalmazása a beszédben, például körülírás elfelejtett szó 

esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. Önellenőrzés és önkorrekció, 

például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, 

képleírások, 

témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, 

prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, szerep 

eljátszása, versek. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

 

 

Előzetes tudás 

A2 B1, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, 

hogy a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg 

megértésében; megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét 

információkat egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi 

szövegekben. 

 

 

 
Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, az 

érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket; 

megérti az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek 

gondolatmenetének lényegét; követi nagy vonalakban a 

véleményeket, 

érveléseket, és kiszűri a részinformációkat. 
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A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven 

íródott szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres 

írásbeli kommunikációhoz szükséges mértékben. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok 

kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl. 
 

feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

 

 

 
 

Előzetes tudás 

A2 B1, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, 

amelyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és 

konkrét információkra vonatkoznak; ismerős témákról gondolatait 

egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban írásban 

kifejezi; 

minta alapján néhány műfajban rövid, tényközlő szövegeket ír az őt 

érdeklő témákról. 

 
Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló legyen képes részletesebb, összefüggő és tagolt 

szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról, írásban 

beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről; legyen képes 

hatékony írásbeli interakciót folytatni; jegyzetet készít olvasott 
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 vagy hallott, érdeklődési köréhez tartozó szövegről, illetve saját 

ötleteiről; rövid, lényegre törő szövegeket hoz létre megfelelő 

stílusjegyek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 
 

Összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témáról, 

rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése. 
 

Információt közlő /kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre törő leírás. 
 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/emailben 
 

megszólítás, záróformula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 
 

Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Az írásbeli feladat tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és 
 

elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 
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Témakörök 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család 

Család, napi tevékenység, iskola – 

iskolaformák, tantárgyak 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): 

önismeret, illemtan 
 

Földrajz: országismeret-nemzeti örökségek 

és tájvédelmi körzetek felkeresése 

kirándulás és túrák keretében. 

Ember és társadalom 

Barátok, személyleírás, képleírás, helyleírás 

Ünnepek-családi események 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): 

önismeret, barátválasztás szempontjai 

Magyar nyelv és irodalom: a társadalmi 

kommunikáció írott és íratlan szabályai 

nyelvi kultúra fejlesztése 

Ünnepi hagyományaink felelevenítése 

projektmunkában (Könyvtár) 

Környezetünk 

Város és vidék, tájak, tájékozódás a világban. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: hon- és népismeret; 

Földrajz: brit civilizációs ismeretek, 

környezetvédelem, időjárási szélsőségek 

bemutatása. 

Biológia-egészségtan: növények és állatok a 

környezetünkben (Állatkerti séta keretében 

angol elnevezésük elsajátítása) 

poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internetes profilok; tényszerű információt 

nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést 

kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; 

egyszerű ügyintéző levelek/emailek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); 

rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, 

cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek, paródiák. 
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Életmód 

Egészséges életmód, sport, étkezés 

Helyes és helytelen táplálkozás; étkezési 

szokások összehasonlítása saját és célnyelvi 

országokban; 

Gyakori betegségek és kezelésük – orvosnál 

Olimpiai játékok 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, betegségek és 

megelőzésük ismérvei 

Testnevelés és sport: rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre, az Olimpiák története, 

híres magyar sportolók, különböző 

sportágak jellemzői. 

Gazdaság és pénzügyek 
 

Vásárlás – igények kielégítése, anyagi háttér 

(öltözködés), szolgáltatások 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): család 

és háztartás, tudatos vásárlás, alapvető 

pénzügyi ismeretek. 

Matematika: alapműveletek és átváltások 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: jövedelem szerepe a családban, 

zsebpénz 

Tudomány és technika 
 

Kommunikációs eszközök, az Internet szerepe 

a magábéletben, a tanulásban és a munkában 

Informatika: az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyeinek és 

hátrányainak megismerése; számítógépen 

keresztül való kapcsolattartás, információ 

keresése; prezentáció készítésének 

folyamata és eszközei; 

Fizika:jelentősebb találmányok, híres 

feltalálók hazánkban és a célországokban 

(prezentáció, csoportmunka) 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
 

Szórakozás különböző fajtái: film, mozi, 

könyvek; 

művészetek szerepe a mindennapokban 

Művészetek: művészi alkotások leírása és 

értelmezése (múzeumlátogatás-beszámolók 

készítése) 

Informatika: e-könyvek 
 

Magyar nyelv és irodalom: a szituáció 

alapelemei, beszédre késztetés 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): 
 

a kultúra szerepe a családban 

Levélírás, email Magyar nyelv és irodalom: az írásos 

kommunikáció különböző formái, baráti és 
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 hivatalos levél (különbségek nálunk és a 

célnyelvi országokban) 

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

tanév végén 

A2+, B1 nyelvi szint. 
 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

 A tanuló képes önállóan boldogulni, véleményt mondani a mindennapi 

élet legtöbb helyzetében. Stílusában és regiszterhasználatában 

alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

 
A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és 

szerkezetek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

 
A tanuló képes részleteket is tartalmazó szövegeket fogalmazni ismert, 

hétköznapi témákban. Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji 

sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

 
A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes 

részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 

 
 

 

10. évfolyam 

 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

 

 

 
Előzetes tudás 

A2+, B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, 

amelyek olyan ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az 

iskola, a szabadidő; 

ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió és 

tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési 

körének megfelelő témáról szólnak. 



23 
 

 

 
Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes megérteni a köznapi és tanulmányi életben 

elhangzó hosszú beszédeket, ha normális beszédtempóban erős 

akcentus nélkül beszélnek; 

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak; 

 követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma viszonylag 

ismerős, és a beszéd menete jól követhető; viszonylag könnyedén 

követi az anyanyelvi beszélők közötti társalgást. 

A fejlesztés tartalma 
 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó álláspontok lényegének 

megértése. 

A normális beszédtempójú köznyelvi beszéd és előadás főbb pontjainak megértése. 
 

Konkrét témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard dialektusú 

bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése 

standard dialektus esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás követése. 
 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, 
 

párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós 

hírek, beszélgetős műsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített 

telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, 

tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, 

filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 
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Előzetes tudás 

A2+, B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, 

amely külföldi utazás során adódik; előkészület nélkül részt tud 

venni a személyes jellegű vagy érdeklődési körének megfelelő, 

ismert vagy mindennapi témáról folytatott társalgásban (pl. család, 

szabadidő, munka, utazás, aktuális események). 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes általános témákban viszonylag helyesen és 

hatékonyan használni a nyelvet; 

 kifejezi gondolatait, véleményét valamint az érzelmek különböző 

fokozatait; 

hatékonyan vesz részt a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben; stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik 

a kommunikációs helyzethez. 
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A fejlesztés tartalma 
 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása. 
 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban való részvétel. 
 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy cáfolata. 
 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és megoldása 

Információ és tanács megértése és cseréje. 

Anyanyelvű beszélők között zajló eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélgetésbe. 
 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök alkalmazása. 

Az általános udvariassági szabályok ismerete és alkalmazása. 
 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

 

 
Előzetes tudás 

A2+, B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal 

élményeit, álmait, reményeit, céljait; röviden meg tudja magyarázni 

és indokolni a véleményét; el tud mondani eseményeket, 

történeteket, tartalmat, és véleményt tud nyilvánítani ezekről. 

 

 

 

 
 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett leírást és 

bemutatást adni, előadást tartani érdeklődési köréhez és 

tanulmányaihoz kapcsolódó témák széles skálájában; 

kiemeli megfelelően a fontos gondolatokat, és példákkal, érvekkel 

támasztja alá mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, valamint 

figyelembe veszi a hallgatóságra tett hatását; 

legyen képes természetes módon eltérni egy előre elkészített 

szövegtől. 

A fejlesztés tartalma 
 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáűzése. 

Világos, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a legtöbb 

általános témában. 

A legtöbb általános témában viszonylag jó szókincs, rugalmas használat, törekvés a lexikai 

pontosságra. 

Állandósult szókapcsolatok használata. 
 

Viszonylagos grammatikai biztonság, különösebb értelemzavaró hibák nélkül. 

Viszonylag egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és 

telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, 

interjú, vita, szerep eljátszása. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

 

 
Előzetes tudás 

A2+, B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, 

tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére; 

magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok 

leírását. 

 

 

 

 
Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegeket 

elolvasni és megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, megtalálja a 

lényeges részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét változtatja a 

különböző szövegeknek és céloknak megfelelően; 

bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megérti az író 

álláspontját, nézőpontját. 

A fejlesztés tartalma 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 
 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban megfelelő nyelvhasználat. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és 

kijavítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 
 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, 
 

képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan 

vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, 

nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 
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Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és 

a lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos utasítások, feltételek és figyelmeztetések 

megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 
 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Viszonylag széleskörű szókincs kialakítása. 
 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 
 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, 

instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, 

hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes 

honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, 

tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos 

forrásirodalom, beszámolók, elbeszél szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

 
Előzetes tudás 

A2+, B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni 

ismerős, érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról; be tud számolni 

élményeiről és benyomásairól 

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni érdeklődési 

körével és tanulmányaival kapcsolatos számos témakörben és 

műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont témákról is; 
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 képes feljegyezni tudakozódással és problémák magyarázatával 

kapcsolatos üzeneteket; követi az adott műfaj hagyományait. 

A fejlesztés tartalma 
 

Világos, átlátható szövegek írása számos témakörben. 
 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 

érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelező partner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 
 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 
 

Leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, jól definiált tartalmú bekezdésekre tagolása, 

bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 
 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 
 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemeinek alkalmazása. 
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Témakörök 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család 

Család, barátok, társas kapcsolat, szerelem 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): 

önismeret, illemtan, társas kapcsolatok 

elemzése; 

Magyar nyelv és irodalom: a szerelem 

ábrázolása különböző irodalmi műfajokban 

és korokban 

Ember és társadalom 

A tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel 

Öltözködés, divat – társadalmi csoportok és 

azok öltözködési jegyei, kifejezési eszközei 

Történelem társadalmi és állampolgári 

ismeretek: brit civilizációs ismeretek; egyes 

korok divatjai, hagyományos népviseletek; 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): 

illemtan, társas kapcsolatok, bizalom 

együttérzés 

A munka világa Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): 

pályaorientáció, önismeret, különböző 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és 
 

elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 

képaláírások, emlékeztet k írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMSek/ 

MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai 

levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), 

tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, 

bejegyzések közösségi oldalakon stb., megállapodások, szerződések, közlemények 

szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, 

cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, 

jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek,rövid jelentek, paródiák, poszterek 

készítése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
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Munka, munkahely, napi tevékenységek, 

álláskeresés, divatszakmák, diákmunka, nyári 

munkavállalás 

foglalkozások és munkahelyek megismerése 

(üzemlátogatás); 

Történelem társadalmi és állampolgári 

ismeretek: brit civilizációs ismeretek 

Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a mindennapokban, banki 

szolgáltatások; e-bay; szolgáltatások 

Történelem társadalmi és állampolgári 

ismeretek: brit civilizációs ismeretek 

Informatika: különböző honlapok, vásárlás 

az Interneten keresztül 

Iskola 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Levélírás, hivatalos levél, email, telefon, 

kommunikáció 

Magyar nyelv és irodalom: levélírás formái 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtár információs rendszerek 

Életmód 

Életmód, egészség,- egészségmegőrzés, orvos, 

betegség. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételrendelés telefonon és Interneten. 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): 

egészségtan, lelki egészség, önismeret. 

Magyar nyelv és irodalom: kommunikáció 

formái és szabályai. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Sport, kedvenc sport, iskolai sport. 

Szabadidő, film, művészet, irodalom, zene. 

Testnevelés és sport: különböző sportágak 

szabályai és ismert képviselői, egészségtan, 

egészséges életmód, tömegsport. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, 

lírai, drámai művek olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete. 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): 

példaképek szerepe. 

Utazás, turizmus 

Utazás, kirándulás, utazási előkészületek, egy 

kirándulás megtervezése és megszervezése. 

Turisztikai célpontok. 

Tömegközlekedés, eszközei, előnyük és 

hátrányuk. Tájékozódás. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

hon- és népismeret, egyes meghatározó 

országok turisztikai jellemzői. 

Történelem társadalmi és állampolgári 

ismeretek: különböző meghatározó jellegű 

országok hagyományai és vallásai. 
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 Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): 

közlekedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság, fenntarthatóság és 

környezettudatosság szerepe a 

közlekedésben. 

 
 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

tanév végén 

B1- B1+ nyelvi szint. 
 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi 

beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi élet 

legtöbb, akár váratlan helyzetében is. 

Stílusában és regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs 

helyzethez. 

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 

A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek a műfaji sajátosságok és a különböző 

stílusjegyek. 

 

 

 

11. évfolyam 

 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

 

 
Előzetes tudás 

B1-B1+, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, 

amelyek olyan kevésbé ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a 

munkakörülmények, a továbbtanulást segítő iskolában 

megszerezhető kompetenciák a tanulás és a szabadidő helyes 

aránya; 
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 ki tud szűrni részinformációkat azokból a rádió és tévéadásokból, 

amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének 

megfelelő témáról szólnak. 

 

 

 

 
Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes megérteni a köznapi és tanulmányi életben 

elhangzó hosszú beszédeket, ha normális beszédtempóban, ha 

különböző akcentusban beszélnek; 

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak; 

követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma viszonylag 

ismerős, és a beszéd menete kevésbé követhető; viszonylag 

könnyedén követi az anyanyelvi beszélők közötti társalgást. 

A fejlesztés tartalma 
 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetettebb álláspontok lényegének 

megértése. 

A normális beszédtempójú és különböző akcentusú köznyelvi beszéd és tanulmányokkal 

kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvontabb témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló 

standard dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése 

standard dialektus esetén. 

Konkrét és elvontabb témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, 

színdarabok, beszélgetős műsorok megértése. 

Részletesebb érvelés megértése ismerős téma esetén. 
 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 
 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

 

 

Előzetes tudás 

B1-B1+, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, 

amely külföldi utazás során adódik; előkészület nélkül részt tud 

venni a személyes jellegű vagy érdeklődési körének megfelelő, 

ismert vagy mindennapi témáról folytatott társalgásban (pl. család, 

szabadidő, munka, utazás, aktuális események). 

 

 

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal kapcsolatos témák 

szélesebb körében hatékonyan használni a nyelvet; 

pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és érveit, valamint az 

érzelmek különböző fokozatait; 

hatékonyan vesz részt a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben; stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik 

a kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma 
 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyaltabb kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása mindennapi és 

általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 
 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 
 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, 
 

párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós 

hírek, beszélgetős műsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített 

telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, 

tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, 

filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 
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Vitákban saját érvek indoklása, bizonyítása példákkal. 
 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy cáfolata, ellenérvek megfogalmazása, 

indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és megoldása. 

Összetettebb információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 
 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, 

tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélgetésbe. 
 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 
 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 

alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 

elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe. 

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 
 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg 

megfogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 



36 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

 

 
Előzetes tudás 

B1-B1+, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal 

élményeit, álmait, reményeit, céljait; röviden meg tudja magyarázni 

és indokolni a véleményét; el tud mondani eseményeket, 

történeteket, tartalmat, és véleményt tud nyilvánítani ezekről. 

 

 

 

 
 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett leírást és 

bemutatást adni, előadást tartani érdeklődési köréhez és 

tanulmányaihoz kapcsolódó témák széles skálájában; 

kiemeli megfelelően a fontos gondolatokat, és példákkal, érvekkel 

támasztja alá mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, valamint 

figyelembe veszi a hallgatóságra tett hatását; 

legyen képes természetes módon eltérni egy előre elkészített 

szövegtől. 

A fejlesztés tartalma 
 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 
 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáűzése. 
 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és 

telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, 

interjú, vita, szerep eljátszása. 
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Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 
 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 
 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 
 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és 

kijavítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 
 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, 
 

képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan 

vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, 

nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

 

 
Előzetes tudás 

B1-B1+, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, 

tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére; 

magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok 

leírását. 

 

 

 
Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegeket 

elolvasni és megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, megtalálja a 

lényeges részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét változtatja a 

különböző szövegeknek és céloknak megfelelően; 
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 bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megérti az író 

álláspontját, nézőpontját. 

A fejlesztés tartalma 
 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és 

a lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 
 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széleskörű szókincs kialakítása. 
 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, 

instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, 

hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes 

honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, 

tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos 

forrásirodalom, beszámolók, elbeszél szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 
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Előzetes tudás 

B1-B1+, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni 

ismerős, érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról; be tud számolni 

élményeiről és benyomásairól. 

 

 

 
Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni érdeklődési 

körével és tanulmányaival kapcsolatos számos témakörben és 

műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont témákról is; 
 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák magyarázatával 

kapcsolatos üzeneteket; követi az adott műfaj hagyományait. 

A fejlesztés tartalma 
 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 
 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 

érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelező partner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 
 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 
 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 
 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos néz pont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák 

előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó 
 

információk és érvek szintetizálása. 
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A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, jól definiált tartalmú bekezdésekre tagolása, 

bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 
 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemeinek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és 
 

elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 

képaláírások, emlékeztet k írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMSek/ 

MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai 

levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), 

tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, 

bejegyzések közösségi oldalakon stb., megállapodások, szerződések, közlemények 

szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, 

cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, 

jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek,rövid jelentek, paródiák, poszterek 

készítése. 

 

 

 

Témakörök 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család 
 

A vizsgázó személye, életrajza, életének 

fontos állomásai (fordulópontjai). 

Személyes tervek. 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): család 

és 

háztartás; generációk kapcsolata. 
 

Biológia-egészségtan: ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor. 
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Családi élet, családi kapcsolatok. 
 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

A család szerepe az egyén és a társadalom 

életében. 

Családi munkamegosztás, szerepek a 

családban, generációk együttélése. 

Történelem, társadalmi, állampolgári és 
 

gazdasági ismeretek: családi életvitel a 

célországokban. 

Etika: mások különbözőségének tisztelete. 

Ember és társadalom 
 

A másik ember külső és belső jellemzése. 

A tizenévesek világa: baráti kör, kapcsolat 

a kortársakkal, felnőttekkel. 

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága 

(barátság, szerelem, házasság). 

Ünnepek, családi ünnepek, az ünnepek 

fontossága az egyén és a társadalom életében. 

Öltözködés, divat, az öltözködés, mint a 

társadalmi hovatartozás kifejezése. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

Reklámok. 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): tudatos 

vásárlás; 

előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; szegények és gazdagok. 

Történelem, társadalmi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek: a jövedelem szerepe 

a családban, kiadás, bevétel, megtakarítás, 

hitel, rezsi, zsebpénz. 

Magyar irodalom: Ünnepek, az ünnepek 

fontossága nálunk és a célországokban 

irodalmi alkotásokon keresztül. 

Környezetünk 
 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Osztályfőnöki ( életviteli ismeretek) : a 

természet és az ember harmóniájának 

fontossága 

Kémia: víz- és energiatakarékosság, 

újrahasznosítás. 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett természeti érték, 
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Növények és állatok a környezetünkben. 
 

Környezetvédelem a szűkebb 

környezetünkben: Mit tehetünk 

környezetünkért, vagy a természet 

megóvásáért? 

A környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

Időjárás, éghajlat. 

változatos élővilág, 
 

Magyar irodalom: A Föld szépségének 

ábrázolása a különböző irodalmi művekben 

projektmunka keretében. 

Az iskola 
 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. 

szakmai képzés, tagozat). 

Iskolatípusok Magyarországon. 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, 

iskolai hagyományok nálunk. 

Történelem, társadalmi, gazdasági és 

állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, élethosszig tartó 

tanulás különböző fajtáinak feldolgozása 

projektmunka keretében. 

Osztályfőnöki ( életviteli ismeretek): 
 

különböző hobbitevékenység tanulásban 

hasznosítható előnyei. 

Etika: a közösségi viselkedés szabályai. 

A munka világa 
 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 
 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás. 

A munkavállalás körülményei, lehetőségei 

itthon divatszakmák. 

Matematika: gazdasági és pénzügyi 

nevelés. 

Osztályfőnöki ( életviteli ismeretek): 
 

pályaorientáció és munkavállalás 

körülményei. 

Etika: kötelezettségek és jogok ismerete. 

Életmód 
 

Napirend, időbeosztás. 
 

Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás). 

Osztályfőnöki ( életviteli ismeretek): 
 

a tanulás és a szabadidő tervezésének 

egyensúlya, függőségek megelőzésének 

lehetőségei. 

Testnevelés és sport: balesetek 
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Az étkezési szokások, ételspecialitások 

hazánkban. 

Étkezési szokások a családban. 
 

A kulturált étkezés feltételei, fontossága. 

Ételek, kedvenc ételek. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Életmód nálunk. 

Függőségek, szenvedélybetegségek 

(dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

megelőzése, egészséges életmód. 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 

ismérvei, együttélés a fogyatékkal élőkkel, 

tolerancia, betegségmegelőzése, elsősegély. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
 

A szabadidő jelentősége az ember életében. 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.. 

Tömegkommunikációs eszközök. 

Szabadidős sport, élsport, veszélyes sportok: 

sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, 

internet, és azok szerepe, hatásai. 

Történelem, társadalmi, gazdasági és 
 

állampolgári ismeretek: saját népe és 

kultúrája értékeihez való kötődés, más 

népek 

kultúrájának ismeretén keresztül. 
 

Magyar nyelv és irodalom: az olvasás 

fontossága, hagyományos módszerei, 

könyvtárhasználat; rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete. 

Utazás, turizmus 
 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése. 

Fizika, kémia, környezettechnikai alapok: 

fenntarthatóság, 
 

környezettudatosság a közlekedésben, 

motorizáció és környezetvédelem. 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): 
 

közlekedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság. 
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Az egyéni és a társas utazás előnyei és 

hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

utazás az ötlettől a megvalósításig – 

projektmunka. 

Magyar nyelv és irodalom: Turisztikai 

látványosságok megjelenítése különböző 

irodalmi művekben. 

Tudomány és technika 
 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

A tudományos és technikai fejlődés pozitív és 

negatív hatása az egyes emberekre. 

A világháló a tanulásban, szakmában, 

szabadidőben 

Rádiótelefon és elektronikus levelezés, a 

média hatása. 

Kémia, biológia-egészségtan: 
 

tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, 

találmányok. 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek), Etika: 

az Internet és mobil telefonok etikus és 

biztonságos használata 

Gazdaság és pénzügyek 
 

Családi gazdálkodás. 
 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Fogyasztás, reklámok. 

Alapvető banki műveletek ( pénzfelvétel, 

utalás, számlanyitás) 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): család 

és 

háztartás; tudatos vásárlás; pénzügyi 

ismeretek. 

Matematika: a pénz értéke 
 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági 
 

ismeretek: alapvető banki műveletek, 

gazdasági problémák, a jövedelem szerepe 

a családban, kiadás, bevétel, megtakarítás, 

hitel, rezsi, zsebpénz. 
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A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

tanév végén 

B1+ szintű nyelvtudás 
 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, 

köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

A tanuló képes aktívan részt venni az ismerős kontextusokban folyó 

beszélgetésekben, meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. 

Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni 

anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. 
 

A tanuló képes világos, részletes leírást adni az érdeklődésével 

kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával 

kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a különböző alternatívák 

előnyeit és 

hátrányait. 
 

A tanuló képes elolvasni a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és 

beszámolókat, amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást 

képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

A tanuló több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni 

különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy 

aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből 

adódó előnyöket és hátrányokat. 

 

 

12. évfolyam 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

 

 

 
Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló már megért részletesebb információkat, amelyek 

olyan ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a 

szabadidő; 

ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió és 

tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési 

körének megfelelő témáról szólnak. 

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes megérteni a köznapi és tanulmányi életben 

elhangzó hosszú beszédeket, 

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak; 
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 követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma viszonylag 

ismerős, és a beszéd menete jól követhető; könnyedén követi az 

anyanyelvi beszélők közötti társalgást. 

A fejlesztés tartalma 
 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal 

kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló 

standard dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése 

standard dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgetős műsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismer s téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, 

párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós 

hírek, beszélgetős műsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített 

telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, 

tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, 

filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

 
Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely 

külföldi utazás során adódik; előkészület nélkül részt tud venni a 

személyes jellegű vagy érdeklődési körének megfelelő, ismert vagy 
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 mindennapi témáról folytatott társalgásban (pl. család, 

szabadidő, munka, utazás, aktuális események). 

 

 

 

 
Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal kapcsolatos témák 

széles körében folyékonyan, helyesen és hatékonyan használni a 

nyelvet; 

pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és érveit, valamint az 

érzelmek különböző fokozatait; 

hatékonyan vesz részt a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben; stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik 

a kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma 
 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények 

személyes jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 
 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 
 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 
 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 
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Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, 

tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a 

beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 
 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 

alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 

elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe. 

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 
 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg 

megfogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 
 

 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és 

telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, 

interjú, vita, szerep eljátszása. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

 

 
Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló már el tudja mesélni élményeit, álmait, 

reményeit, céljait; röviden meg tudja magyarázni és indokolni a 

véleményét; el tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és 

véleményt tud nyilvánítani ezekről 

 

 

 

 
 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett leírást és 

bemutatást adni, előadást tartani érdeklődési köréhez és 

tanulmányaihoz kapcsolódó témák széles skálájában; 

kiemeli megfelelően a fontos gondolatokat, és példákkal, érvekkel 

támasztja alá mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, valamint 

figyelembe veszi a hallgatóságra tett hatását; 

legyen képes természetes módon eltérni egy előre elkészített 

szövegtől. 

A fejlesztés tartalma 
 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 
 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáűzése. 
 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 
 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

 

 
Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, 

tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére; 

magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok 

leírását. 

 

 

 

 
Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegeket 

elolvasni és megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, megtalálja a 

lényeges részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét változtatja a 

különböző szövegeknek és céloknak megfelelően; 

bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megérti az író 

álláspontját, nézőpontját. 

A fejlesztés tartalma 
 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és 

a lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 
 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 
 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és 

kijavítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 
 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, 

képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan 

vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, 

nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek 
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szövegeknek és céloknak megfelelően. 
 

A megfelelő források szelektív használata. 
 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széleskörű szókincs kialakítása. 
 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, 

instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, 

hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes 

honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, 

tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos 

forrásirodalom, beszámolók, elbeszél szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

 
Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló tud folyamatos szöveget alkotni ismerős, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról; be tud számolni 

élményeiről és benyomásairól 

 

 
 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni érdeklődési 

körével és tanulmányaival kapcsolatos számos témakörben és 

műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont témákról is; képes 

feljegyezni tudakozódással és problémák magyarázatával 

kapcsolatos üzeneteket; követi az adott műfaj hagyományait. 

A fejlesztés tartalma 
 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 
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Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 

érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelező partner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 
 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 
 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 
 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos néz pont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák 

előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó 

információk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, jól definiált tartalmú bekezdésekre tagolása, 

bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 
 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemeinek alkalmazása. 
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Témakörök 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család 
 

A vizsgázó személye, életrajza, életének 

fontos állomásai (fordulópontjai). 

Személyes tervek. 
 

Családi élet, családi kapcsolatok. 
 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

A család szerepe az egyén és a társadalom 

életében. 

Családi munkamegosztás, szerepek a 

családban, generációk együttélése. 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): család 

és 

háztartás; generációk kapcsolata. 
 

Biológia-egészségtan: ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor. 

Történelem, társadalmi, állampolgári és 
 

gazdasági ismeretek: családi életvitel a 

célországokban. 

Ember és társadalom 
 

A másik ember külső és belső jellemzése. 

Osztályfőnöki ( életviteli ismeretek): tudatos 
 

vásárlás, előítélet, tolerancia, bizalom, 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és 
 

elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 

képaláírások, emlékeztet k írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMSek/ 

MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai 

levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), 

tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, 

bejegyzések közösségi oldalakon stb., megállapodások, szerződések, közlemények 

szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, 

cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, 

jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek,rövid jelentek, paródiák, poszterek 

készítése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
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A tizenévesek világa: baráti kör, kapcsolat 

a kortársakkal, felnőttekkel. 

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek 

útkeresése. 

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága 

(barátság, szerelem, házasság). 

Női és férfi szerepek. 
 

Rászorulók segítése/Felelősségvállalás 

másokért. 

Ünnepek, családi ünnepek, az ünnepek 

fontossága az egyén és a társadalom életében. 

Öltözködés, divat, az öltözködés, mint a 

társadalmi hovatartozás kifejezése. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Előítéletek, társadalmi problémák és azok 

kezelése. 

Konfliktusok és kezelésük. 
 

Társadalmi viselkedésformák, társadalmi 

szokások nálunk és a célországokban. 

A fogyasztói társadalom, reklámok. 
 

Törvény és rend. 

együttérzés; szegények és gazdagok. 

Történelem, társadalmi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek: a jövedelem szerepe 

a családban, kiadás, bevétel, megtakarítás, 

hitel, rezsi, zsebpénz; fogyasztói 

társadalom, bűn és büntetés. 

Biológia-egészségtan: biotermékek. 

Történelem, társadalmi, gazdasági és 
 

állampolgári ismeretek: Ünnepek, az 

ünnepek fontossága nálunk és a 

célországokban; jogalkotás a 

célországokban. 

Környezetünk 
 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

A lakóhely és környéke fejlődésének 

problémái. 

Osztályfőnöki ( életviteli ismeretek) :a 

természet és az ember harmóniájának 

fontossága 

Vízgazdálkodási alapismeretek, 

Környezetvédelmi alapismeretek: víz- és 

energiatakarékosság, újrahasznosítás. 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett természeti érték, 
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A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

A természet és az ember harmóniája. 

Környezetvédelem a szűkebb 

környezetünkben: Mit tehetünk 

környezetünkért, vagy a természet 

megóvásáért, fenntarthatóságáért? 

A környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

változatos élővilág,a Föld élővilágának és 

élőhelyeinek szépsége, egyedisége; globális 

problémák 

Magyar nyelv és irodalom: A Föld 

szépségének ábrázolása a különböző 

kultúrákban projektmunka keretében. 

Az iskola 
 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. 

szakmai képzés, tagozat). 

Iskolatípusok és iskolarendszer 

Magyarországon és más országokban. 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, 

tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 
 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, 

iskolai hagyományok nálunk és a 

célországokban. 

Történelem, társadalmi, gazdasági és 

állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, élethosszig tartó 

tanulás különböző fajtáinak feldolgozása 

projektmunka keretében. 

Osztályfőnöki ( életviteli ismeretek): 
 

célországok oktatási rendszerének 

bemutatása prezentációk formájában. 

Analitika gyakorlat: helyi laborok 

eszközeinek megismerése, alapvető 

rendszabályok a laborban. 

A munka világa 
 

Diákmunka, nyári munkavállalás, 

munkanélküliség. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás. 

Matematika: gazdasági és pénzügyi 

nevelés. 

 

Osztályfőnöki ( életviteli ismeretek): 
 

pályaorientáció és munka, munkavállalás 

körülményei. 
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A munkavállalás körülményei, lehetőségei 

itthon és más országokban, divatszakmák. 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági 
 

ismeretek: munkalehetőségek itthon és a 

célországokban. 

Életmód 
 

Napirend, időbeosztás. 
 

Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás). 

Az étkezési szokások, ételspecialitások 

hazánkban és más országokban. 

Életünk és a stressz. 
 

Étkezési szokások a családban. 
 

A kulturált étkezés feltételei, fontossága. 

Ételek, kedvenc ételek. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, 

kórházak). 

A gyógyítás egyéb módjai. 
 

Életmód nálunk és a célországokban. 
 

Függőségek, szenvedélybetegségek 

(dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): 
 

a tanulás és a szabadidő tervezésének 

egyensúlya 

Testnevelés és sport: balesetek 

megelőzése, egészséges életmód. 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 

ismérvei, együttélés a fogyatékkal élőkkel, 

tolerancia, betegségmegelőzése, elsősegély; 

megelőzés és gyógyítás nálunk és a 

célországokban. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
 

A szabadidő jelentősége az ember életében. 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

A művészet szerepe a mindennapokban: 

színház, mozi, koncert, kiállítás stb.. 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági 

ismeretek: saját népe és kultúrája 

értékeihez való kötődés, más népek 

kultúrájának ismeretén keresztül. 

Magyar nyelv és irodalom: az olvasás 

fontossága, hagyományos módszerei, 
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Tömegkommunikációs eszközök és 

hagyományos művelődési formák. 

Szabadidős sport, élsport, veszélyes sportok: 

sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, 

internet. 

Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban; a könyvek, a média és az 

internet szerepe, hatásai. 

Kulturális és sportélet nálunk és a 

célországokban. 

könyvtárhasználat; rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete, 

médiatudatosságra nevelés. 

Utazás, turizmus 
 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

A motorizáció hatása a környezetre és a 

társadalomra. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
 

Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és 

hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Az idegenforgalom jelentősége. 

Célnyelvi kultúrák. 

Környezettechnikai alapok: fenntarthatóság, 
 

környezettudatosság a közlekedésben, 

motorizáció és környezetvédelem. 

Osztályfőnöki ( életviteli ismeretek): 
 

közlekedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság; 

utazás az ötlettől a megvalósításig – 

projektmunka. 

turisztikai látványosságok megjelenítése 

nálunk és a célországok művészetében. 

Gazdaság és pénzügyek 
 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Osztályfőnöki (életviteli ismeretek): család 

és 

háztartás; tudatos vásárlás; pénzügyi 

ismeretek. 

Matematika: a pénz értéke 
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Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Az Európai Unió tagországai és az unió 

szervezete, Magyarország és az EU. 

Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzete. 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági 

ismeretek: banki ügyletek, tőzsde, 

gazdasági problémák, a jövedelem szerepe 

a családban, kiadás, bevétel, megtakarítás, 

hitel, rezsi, zsebpénz; 

az Európai Unió tagországainak közös 

gazdálkodása és ennek szervezetei. 

 
 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

tanév végén 

B2 szintű nyelvtudás 
 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, 

köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

A tanuló képes aktívan részt venni az ismerős kontextusokban folyó 

beszélgetésekben, meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. 

Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni 

anyanyelű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. 
 

A tanuló képes világos, részletes leírást adni az érdeklődésével 

kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával 

kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a különböző alternatívák 

előnyeit és 

hátrányait. 
 

A tanuló képes elolvasni a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és 

beszámolókat, amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást 

képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 
 

A tanuló több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni 

különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy 

aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből 

adódó előnyöket és hátrányokat. 
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INFORMATIKA 

 
Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz 

jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik 

rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. A szakgimnázium évek során a magabiztos 

készségeken alapuló alkotó felhasználásra és a rendelkezésre álló informatikai eszközök 

lehetőségeinek bővítésére kerül a hangsúly. 

Napi életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló 

információk alapján. A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök segítségével, az 

alkalmazói ismeretek birtokában segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések 

előkészítésében. 

A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, 

ennek érdekében ismerkednek meg a tanulók a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges 

fogalmakkal és a számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számítások a hétköznapi élet 

során is fontos szerepet látnak el. A táblázatkezelő programmal statisztikai elemzéseket 

végezhetünk, az adatokat megfelelő típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A táblázatkezelővel 

egyéb tantárgyi feladatokat is meg lehet oldani. 

Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő problémamegoldás fejlesztési 

célja, hogy a tanulókat alkalmassá tegye a szakmájuknak megfelelő programok keresésére, 

kiválasztására valamint kezelésére. A tanulóknak alkalmassá kell válnia a szakirányuknak 

megfelelő új számítógépes programok fejlesztési céljainak megfogalmazására, a fejlesztői 

csapattal való együttműködésre. A tanulók az iskolai élethez köthető matematikai, 

természettudományi, nyelvi és egyéb problémákat dolgoznak fel, munkamódszerként 

elsősorban csoportos és projekt munkaformákat alkalmaznak. 

Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók az 

összetett problémáknak megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban 

előtérbe kerül az igényes adatbevitel és -kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek 

ismerete. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően a számítógépet komplex módon 

használják tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében 

tetszőleges eszközökkel történő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, 

másrészt az egyszerű, véletlen eseményeket tartalmazó folyamatok modellezésére és 

szimulációjára kerül sor. 

Szakgimnáziumban a diákok az infokommunikáció során a szükséges információkat már 

önállóan fogalmazzák meg, önállóan keresik meg és használják. Képesek az információ 

hitelességének értékelésére. Az elkészült anyagaikat önállóan publikálják, megosztják az 

interneten (szöveges állományokat, képeket, multimédiás anyagokat). 

A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a 

hangsúly a csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az 

infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásait. 

Bármilyen tantárgyi műveltségi terület esetében önállóan használják az elektronikus 

média lehetőségeit. Hatékonyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges eszközöket. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók a korosztálynak és a 

szakmai tanulmányaiknak megfelelő információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal 

találkoznak, felkészülnek a veszélyek elhárítására, megismerik a jogi és etikai vonatkozásokat. 

Kiemelt szerepet kap az információforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének 

értékelése. Tapasztalatot szereznek az informatikai eszközök helyes használatának 

elsajátításában, bővítik a kulturális együttélésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos 
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ismereteiket és betartják azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a 

változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az eszközök 

fejlettségének, elterjedtségének társadalmi, gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és 

ezek összefüggéseit. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak és az igényeiknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokat ismernek meg, felismerik a szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepét, céljait és törekednek a biztonságos, kritikus használatra. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztása, majd a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók 

kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus 

szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. 

A könyvtárhasználat önálló tanulásának zárószakaszában cél, hogy a tanuló minél 

átfogóbb és modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, tudását 

annak érdekében, hogy azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse tanulmányai 

és a munka során is. A fejlesztés során az információs problémamegoldás folyamatának, a 

probléma megoldásának önálló, személyre, helyzetre szabott alakítása, irányítása zajlik 

tanulmányi, szakmai és hétköznapi helyzetekben. Ennek érdekében a könyvtári rendszer 

általános internetes, a helyben elérhető könyvtárak és a szakkönyvtárak teljes körű 

szolgáltatásai körében való önálló tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat 

érdekében a korábbi évek során megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási 

célhoz, leendő szakmájához viszonyított információs értékének megállapítására, újabb 

könyvtári, szakmai és közhasznú adatbázisok és honlapok megismerésére, használatára kerül 

sor. 

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe 

vevő alkotó felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött 

információt igénylő feladatokat a tanulók egyre önállóbban oldják meg. 

 

9. nyelvi előkészítő 
 

Az informatikai eszközök közül a számítógéppel való kommunikáció során fontos egy operációs 

rendszer rutinszerű használata. Ezeken az évfolyamokon a tanulók már önállóan használják a 

legfontosabb eszközöket, segítség nélkül kezelik a fájlokat és mappákat. Napjainkban egyre 

fontosabbá válik az információk digitális formában való tárolása, az analóg információk 

digitalizálása. A digitalizált állományok mérete sokszor rendkívül nagy lehet, ezért szükséges a 

tömörítési módok és eljárások ismerete is. 

Az alkalmazói ismeretek elsajátításával gyakorlottan használják a szövegszerkesztő 

programot, tudnak szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás 

alapján elkészíteni. A dokumentumok esztétikus megjelenítése érdekében képek gyűjtésére, 

feldolgozására kerül sor képszerkesztő program segítségével. Ismerik a táblázatkezelés alapjait, 

a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit. Tudnak különböző dokumentumokból 

származó részleteket saját munkájukban elhelyezni, ismerik a webes publikáció jellemző 

elemeit. 

Az infokommunikációs eszközök használatakor, az információszerzés során az általános 

iskola utolsó évfolyamain az internet hatékony használata kerül előtérbe. A tanulók az egyszerű 

keresések mellett az összetett keresések végzésében is gyakorlatot szereznek. Az 

információszerzés során szerzett tapasztalatok következtében megjelenik a kritikus szemlélet 

az információk hitelességével szemben. A szükséges információk megkeresésén, letöltésén túl 

a saját anyagaik publikálására is sor kerül. 

A korábbi évek során megismert infokommunikációs eszközök bővítése, egyéb 

internetes és mobilkommunikációs lehetőségek megismerése következtében a tanulók egyre 
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tudatosabban választanak a rendelkezésre álló elektronikus médiumok között. Betartják az 

adatvédelem alapvető szabályait, felismerik az ártó szándékú támadásokat és megfelelő 

eszközökkel képesek védekezni ezek ellen. 

Az információs társadalom témakör feldolgozása során a tanulók megismerik az 

információkezeléssel kapcsolatos feladatokat, a veszélyek elhárítási lehetőségeit, a jogi és etikai 

vonatkozásokat. Az alkalmazás során kiemelt szerepet kap az információforrások 

hitelességének értékelése, az információk etikus használata. Az informatikai eszközök 

használatakor törekednek a helyes módszerek kialakítására, megismerik a kulturált együttélésre 

vonatkozó szabályokat és betartják azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen 

hozzájárul a változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait. 

A tanulók az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal ismerkednek meg, majd sor kerül azok hétköznapi életben betöltött 

szerepének, céljainak azonosítására és biztonságos, kritikus használatára. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók 

kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus 

szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. 

A könyvtári informatika fejlesztési területen az egyre tudatosabb könyvtárhasználóvá 

nevelés a kiemelt cél. Ehhez járul hozzá az információs problémamegoldás alapvető lépéseinek 

ismerete, az egyes eszközök, módszerek tanári támogatással történő alkalmazása, továbbá az 

iskolai könyvtár állományának és szolgáltatásainak önálló használata. Az önálló 

forráskiválasztást és -használatot, a döntések meghozását támogatja, hogy a tanulók 

megismerik az egyes könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit, különbségeit, a nyomtatott 

és elektronikus kézikönyvek, tájékoztató eszközök széles tárházát, azok információs értékét. 

A különböző tantárgyi gyűjtőmunkákhoz, projektmunkákhoz kapcsolódó 

támogatásban, értékelésben hangsúlyos szerepet kapnak az etikai és jogi vonatkozások, a 

forrásjegyzék készítése és a hivatkozások. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az 

informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak 

használata. Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához 
alkalmas hardver- és szoftvereszköz kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben 

Számítógépes és nem számítógépes informatikai környezetek 

megismerése, összehasonlítása. 

Fizika: egyes technikai 

eszközök 

működésének 

megfigyelése, a 

működés feltételeinek 

értelmezése a 

mindennapi 

környezetben. 
Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és 

használata 

A számítógép fő egységei. Neumann elvű gépek fő részei. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök működési 

elvei. Az eszközök helyes használatának elsajátítása. 

Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális fotózás. 
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Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásainak használata 

Az operációs rendszer grafikus felületének magabiztos használata. 

A hálózati operációs rendszerek funkciói, főbb szolgáltatásai. 

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok. 

Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. 

Fizika; biológia- 

egészségtan; kémia: a 

tudomány és a 

technika mindennapi 

élettel való kapcsolata, 

az egyéni felelősség 
kérdése. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas 

hardver- és szoftvereszköz kiválasztása 

Az adott feladat elemzése. A probléma megoldásához szükséges 

informatikai eszköz kiválasztása. 

A probléma megoldásához szükséges funkciók elsajátítása. 

Nyomtatás fájlba, pdf állományok készítése. Környezettudatos 

viselkedés nyomtatáskor. 

Be-, illetve kitömörítés. 

Fizika; kémia; 

matematika; biológia- 

egészségtan: a tantárgyi 

órán felmerülő 

feladatok informatikai 

eszközzel történő 

megoldása. Az adott 

helyzethez legjobban 

illeszkedő hardver és 

szoftver kiválasztása. A 

tanórán bemutatott 

kísérlet vagy vizsgálat 

jegyzőkönyvének 
nyomtatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD- 
olvasó, digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített 

állomány. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

58 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok 
elektronikus létrehozása 

 

 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 
A szövegszerkesztés alapfogalmainak ismerete. A leggyakoribb 

karakter- és bekezdésformázások önálló végzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Objektumok szövegben való elhelyezése. Összetett dokumentum 

készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Digitális képek 
alakítása, formázása. Hangszerkesztés. Webes publikáció készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szöveges, rajzos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Kisebb méretű dokumentum minta vagy leírás alapján történő 

szerkesztése. 

Objektumok a szövegben 

Objektumok beillesztése a szövegbe. 

A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, 

rajz) tulajdonságainak megismerése, az egyes jellemzők módosítása. 

Összetett dokumentum készítése 

Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumentumok 

elkészítése. 
Szöveg mentése különböző formátumokban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás a 

társadalmi 

(közösségi) élet 

különböző területein a 

papíralapú és az 

elektronikus 

műfajokban). 
 

Fizika; kémia; 
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Táblázatkészítés szövegszerkesztővel 
Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat tulajdonságainak beállítása. 

Táblázat formázása. 

biológia-egészségtan: 

kísérlet vagy vizsgálat 

jegyzőkönyvének 
elkészítése. 

Információk publikálásának különböző módjai az interneten 
Weblap készítése. 

Bloghasználat megismerése. 

 

Digitális képek alakítása, formázása 

Digitális képek jellemzőinek megismerése. 

Képszerkesztő program használata. 
Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás. 

Vizuális kultúra: a 

technikai médiumok 

képalkotó módszerei; 
vizuális reklámok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Szöveg, digitális kép, weblap, blog. 

 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

 
Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Példák megnevezése a táblázatok mindennapi életben történő 

használatára vonatkozóan. Alkalmazói programok fájlműveletei. A 
térképhasználat alapjainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Táblázatkezelés. Táblázatos dokumentumok készítése. Az adatkezelés 

alapjainak fejlesztése. Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, 

grafikus eszközök, módszerek. Térképhasználati ismeretek 
felhasználása, keresése az interneten. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblázatkezelés 
Táblázatkezelő program használata. 

A munkakörnyezet beállítása. 
A táblázatkezelő menürendszerének megismerése. 

 

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai 
Táblázatok használata a mindennapi életben. 

Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. 

Adattípusok megismerése. 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. 

Cellahivatkozások használata. 

Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút hivatkozás 

fogalmának megismerése. 

Matematika: ismeretek 

alkalmazása az újabb 

ismeretek 

megszerzésében, a 

gyakorlati életben és 

más tantárgyak 

keretében (pl. százalék, 

kamatos kamat, 

terület-, felszín-, 

térfogatszámítás, 

relatív gyakoriság, 

valószínűség, 

logaritmus függvény). 

Táblázatok készítése. 
 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 

földrajz: Mérési 
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 adatok, ábrák, 

értelmezése. 

Természeti jelenségek, 

folyamatok időbeli 

lefolyásának leírása 

függvényekkel, 

diagramok elemzése, 
értelmezése. 

Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, 

módszerek 

Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. 

Az adatok gyűjtése, csoportosítása, értelmezése. 

Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, 

módosítása. 

Fizika; kémia; 
földrajz; biológia- 

egészségtan: a vizsgált 

természeti és technikai 

rendszerek állapotának 

leírására szolgáló 

szempontok és 

módszerek használata. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten 
Térképhasználati ismeretek alkalmazása. 

Térképek keresése, használata. 

Keresés a térképeken, a térképek átalakítása. 

Földrajz; fizika: a 

térbeli tájékozódást 

szolgáló eszközök és 

módszerek alapjai és 

felhasználásuk. A GPS 

idő-, távolság- és 

sebességadatainak 
értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, 
tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és 

abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram. 
 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Infokommunikáció 
Órakeret 

18 óra 
 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

 

Előzetes tudás 

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. 
Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus 

katalógusban való visszakeresése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk 

megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése, 

információk kritikus kezelése, a tartalmak publikálásra való 
előkészítése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Összetett keresések űrlapok segítségével 

Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az információ 

elérésére, több keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok 

kitöltése. 

Földrajz: a Föld 

országainak, 

fővárosainak 

bemutatásához, 

prezentációk 

készítéséhez anyagok 

gyűjtése, kiselőadás 

készítése. 

Hatékony, céltudatos információszerzés 
A keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása. 

Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált 

adathalmazból. 

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének 

vizsgálata, szelektálása 

Helyi könyvtári és a korosztálynak szóló elterjedt adatbázisok. 

Az információk elemzése hitelesség szempontjából. 
Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. 

Fizika: 

természettudományos 

anyagok gyűjtése, a 

megbízhatóság 
vizsgálata. 

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése 

Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos 

elvárások, kiválasztási szempontok. 

Nyomtatási beállítások. 

Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. 

Internetes oldalak feltöltése egy nyilvános tárhelyre. 
Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap. 

 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 

 

Előzetes tudás Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs modell megismerése 
Az információ küldésének és fogadásának kommunikációs 

eszközei, funkciói, kiválasztási szempontjai. 

Az elektronikus levelezés alapjai. 

A mobilkommunikáció eszközei. 

Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján. 

Az internet kommunikációs szolgáltatásai. 

Kémia; biológia- 

egészségtan: feladatok 

közös kidolgozása 

kommunikációs 

csatornákon keresztül. 

A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között 

A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal élők közötti 

kommunikációt biztosító eszközök megismerése. 

A virtuális tér közlekedési szabályai. 

A kommunikációs médiumok és szerepük. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: közösségi 

portálokon megjelenő 

személyes adatok 

vizsgálata a védelem és 

adatbiztonság 

szempontjából. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika 

 

 

Előzetes tudás 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes média 

elérése, egyes elemek letöltése. A médiában megjelenő információk 

hitelességének kritikus értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása; 

önálló és kritikus attitűd fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak 

megismerése, alkalmazásuk a megismerési folyamatban 

A média alkalmazási lehetőségei. 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások. 

Internet, televízió, rádió használata. 

Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. 

Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten. 

Képek, zenék, filmek elérése az interneten. 

Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az interneten. 

Internetes térképek keresése. 

Matematika: bonyolult 

vagy érdekes 

függvények 

vizsgálatához 

anyaggyűjtés, digitális 

táblára 

anyagfeldolgozáshoz. 
 

Földrajz: 

térképhasználat. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: hangoskönyv, 

elektronikus könyv. 

 

Idegen nyelvek; magyar 

nyelv és irodalom: 

szótárak, lexikonok 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, 
elektronikus könyv, hangoskönyv, információmegosztó portálok. 

 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

12 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai 

vonatkozásai 

 

 

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal, információkezeléssel kapcsolatos 
tapasztalatok. Infokommunikációs eszközök használata során 

tanúsított viselkedési módok megfigyelése, véleményezése. 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, 

átalakítása. 

Az információ kezelése során felmerülő veszélyek felismerése, 

elhárításuk lehetőségei. 
Az információforrások hitelességének értékelése. 

Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, 

mobilkommunikáció, adatvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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 Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés 
szabályainak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatokkal, különösen a személyes adatokkal való 
visszaélések, veszélyek és következmények megismerése, azok 

kivédése, a védekezés módszereinek és szempontjainak 

megismerése 

Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok megismerése. 

Az adatokkal való visszaélések kivédése. 

Az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyek és 

következmények megismerése. 
Védekezési módszerek és szempontok megismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az emberi 

tevékenységek hatásainak 

felismerése, a 

tevékenységek nem várt 

hatásainak kezelési 

ismeretei. 

Az információ hitelessége és ellenőrzési lehetőségeinek Technika, életvitel és 

megismerése gyakorlat: a 

Megbízható információforrások ismerete. tevékenységekhez 

Az információ hitelességének értékelése. szükséges információk 
 kiválasztása és 
 alkalmazása. A különböző 
 eredetű információk 
 szűrése, értékelése, 
 összekapcsolása, 
 érvényességük 
 kiterjesztése. 

Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai 

kérdései 

A jogtiszta szoftverhasználat előnyei. 

Szabadon vagy korlátozottan használható programok 

használata. 

A programhasználat során betartandó jogok és kötelességek. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az iskolai 

környezet rendje, 

tisztasága. 
 

Matematika: matematikai 

modellek (pl. nyitott 

mondatok, gráfok, 

sorozatok, függvények, 

függvényábrázolás, 

számítógépes programok, 

statisztikai elemzések), 

alkalmazásuk módja, 

korlátai (pontosság, 
értelmezhetőség). 

Az információforrások etikus felhasználásának megismerése 
Az információszerzés folyamatának ismerete. 

Az információforrások etikus felhasználása. 

Az információforrások feltüntetése. 

Az információ értékként való kezelése, megosztása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a személyes 

felelősség belátása és 

érvényesítése a közvetlen 

környezet alakításában. 

 
Fizika; kémia; biológia- 

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

információk keresése, 
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 könyvtár-, folyóirat- és 

internethasználat, 

adatbázisok, szimulációk 

használata, kiselőadások 

tervezése. 
 

Magyar nyelv és irodalom: 

az információs 

kommunikációs 

társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, az 

ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és veszélyek 

felismerése, 
kiküszöbölése. 

Az információ és az informatika emberi kapcsolatokra 

gyakorolt hatásának megismerése 

Az információ szerepe az információs társadalomban. 
Az informatikai eszközök használatának következményei. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a probléma 

megoldásához szükséges 
komplex tájékozódás. 

Kulcsfogalmak 

/fogalmak 

Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ, 

információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, 
ingyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

 

 

Előzetes tudás 

Életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus 
szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények 

megfogalmazása. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének felismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság 

figyelembevétele, a kritikus szemléletmód kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése 

Az elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások működésének megismerése, a 

szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a megtakarítási 

lehetőségek felismerése, a 

hatékonyság, egészség- és 

környezettudatosság 
érvényesítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatások, regisztráció, 
leiratkozás, azonosító, jelszó. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

6. Könyvtári informatika 
Órakeret 

6 óra 

 

Előzetes tudás 

Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. 
Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított használata. 

Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 

információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű 
tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és 

állományszerkezetében. 

Az összes könyvtártípus jellemzőinek megismerése, 

összehasonlítása. 

A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban 

betöltött szerepének megismerése. 

Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése. 

Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban. 

A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló használata. 

Könyvtárlátogatás. 

Magyar nyelv és irodalom: 

könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 
Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a 

tanulásban és a tájékozódásban. 
A kézikönyvtár önálló használata. 

 

Információkeresés 
Hatékony, céltudatos információszerzés. 

Keresett téma kifejezése tárgyszóval. 

Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 

Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és 

a lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban. 

Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés 

katalógus és bibliográfia segítségével. 

A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek tudatosítása, 

irányított alkalmazása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

tevékenység 

információforrásainak használata: 

a tevékenységhez kapcsolódó 

információszükséglet 

behatárolása és a tevékenységhez, 

a probléma megoldásához 

szükséges komplex tájékozódás. 
 

Fizika; kémia; biológia- 

egészségtan: Információk 

keresése, könyvtár-, folyóirat- és 

internethasználat, adatbázisok, 

szimulációk használata. 

Természettudományi témájú 

ismeretterjesztő források önálló 

keresése, követése, értelmezése, 

az ismeretszerzés eredményeinek 

bemutatása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: Írás, 

szövegalkotás: rövidebb 
beszámolók anyagának 
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 összegyűjtése, rendezése 

különböző nyomtatott (lexikonok, 

kézikönyvek) és elektronikus 

forrásokból. 

Az önálló feladatvégzés, 

információgyűjtés és 

ismeretszerzés módszereinek 

alkalmazása. Internetes 

enciklopédiák és 

keresőprogramok használata. 
 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: önálló 

információgyűjtés adott témához 

különböző médiumokból. 

 

Földrajz: tájékozódás a hazai 

földrajzi, környezeti 

folyamatokról - információgyűjtés 

internetalapú szolgáltatásokkal 

(tények, adatok, menetrendek, 

hírek, idegenforgalmi ajánlatok). 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 
Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú 

információforrások és ismeretterjesztő művek típusainak 

ismerete. Közhasznú adatbázisok használata. 

Matematika: ismerethordozók 

használata - könyvek (pl. 

matematikai zsebkönyvek, 

szakkönyvek, ismeretterjesztő 

könyvek, lexikonok, 

feladatgyűjtemények, táblázatok, 

képletgyűjtemények). 
 

Magyar nyelv és irodalom: az 

önálló feladatvégzés, 

információgyűjtés és 

ismeretszerzés módszereinek 

alkalmazása: segédkönyvek, 

szótárak, lexikonok, helyesírási 

kézikönyvek használata, 

ismeretlen kifejezések 

jelentésének megkeresése 

egynyelvű szótárakban. 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az 

anyanyelvről. 

 

Biológia-egészségtan: az élővilág 

rendszerezésében érvényesülő 

szempontok bemutatása 

határozókönyvek alapján. 

Forráskiválasztás 
A feladatnak megfelelő forrástípus önálló kiválasztása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 
tevékenység 
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Információforrások hitelességének vizsgálata, 

szelektálása. 

Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtőmunka. 

információforrásainak használata. 

A tevékenységekhez szükséges 

információk kiválasztása és 

alkalmazása. A különböző eredetű 

információk szűrése, értékelése, 

összekapcsolása, érvényességük 

kiterjesztése. 
 

Magyar nyelv és irodalom: az 

információ kritikus 

befogadásának megalapozása 

(azonos témáról különböző 

forrásból származó rövidebb 

információk összevetése tanári 

irányítással, csoportosan). 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

források megbízhatósága. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 
Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 

Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások megértése. 

Forrásjegyzék összeállítása. 

Magyar nyelv és irodalom: 
források megjelölése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, 

szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, 

keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált 

irodalomjegyzék. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

tanév végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 
ismerje meg a különböző informatikai környezeteket; 

tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásait; 

segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas 

hardver- és szoftvereszközök kiválasztására. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 

tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta 

vagy leírás alapján elkészíteni; 

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; 

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 

tudjon bemutatót készíteni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

lássa át a problémamegoldás folyamatát; 

ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; 

ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 
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tudjon kódolni algoritmusokat; 

tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői 

környezetben; 

ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; 

legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; 

legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes megkeresni a kívánt információt; 

legyen képes az információ értékelésére; 

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait; 

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, 

szolgáltatásokat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos 

fogalmakat; 

ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és 

következményeket; 

ismerjen megbízható információforrásokat; 

legyen képes értékelni az információ hitelességét; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályokat; 

ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi 

kapcsolatokra vonatkozó következményeit; 

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 

legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, 

lemondására. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan 

releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; 

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a 

feladatmegoldásban; 

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai 

eszközök használata, szövegalkotás); 

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát 

önállóan végrehajtani. 
 

 

9. évfolyam 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

1. Az informatikai eszközök használata 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. 

Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges 

munkakörnyezet megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az informatika fejlődéstörténete 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, 
működésük fizikai alapjai 
A számítógép fő egységeinek megismerése, az alaplap, a 
processzor, a memória főbb jellemzői. 
Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, 
működési elve. 

Neumann-elvű számítógépek felépítése. Adott informatikai 
eszközök kezelésének gyakorlása. Az informatikai környezet 

tudatos alakítása. Az eszközök működési elvének megértése. 

Történelem: ipari 
forradalom 

Fizika; kémia: 
elektromágnesesség, 
optika, félvezetők, 
folyadékkristályok, 
színek, festékek, analóg 
és digitális jelek. 

Az operációs rendszer és környezete 
Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai 

és szolgáltatásai. 

Az operációs rendszer, a számítógépes hálózat és a 
segédprogramok szolgáltatásai. 

 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 
Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási 
szempontjainak megismerése. 

Digitalizáló eszközök. 

 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos 

alakítása 

Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres 

biztosítása. 

Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének 

megakadályozása. 

A „felhőkben” tárolt adatok jellemzőinek, biztonsági 

kritériumainak megismerése. 

 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes 

munkakörnyezet kialakítása. 

Biológia-egészségtan: 

az érzékszervek 

védelmét biztosító 

szabályok, helyes 

szokások; a környezeti 

állapot és az ember 

egészsége közötti 

kapcsolat, igény az 

egészséges 

életkörülményekre. 



73 
 

 
 

 

 

 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

2. Alkalmazói ismeretek 
Órakeret 

30 óra 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 

digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. 

Karakter- és bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő 

programmal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző célú produktumok készítése, a megfelelő formátum 

célszerű kiválasztása; dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése. 

Élőfej, élőláb, lábjegyzet használata. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

projektmunka 

elkészítése; kísérlet 

vagy vizsgálat 

jegyzőkönyvének 

elkészítése. 

Vizuális kultúra: 

Gyűjtött információ- 

és képanyagból írásos 

összefoglaló készítése. 
Médiahasználat. 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció 

stb.) elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 

Szöveg, rajz (ábra), elhelyezése a dokumentumban. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás; vázlat 

készítése, használata. 

Képszerkesztés és grafika 
Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai. A digitális színes képek 

felépítése és formátumai, típusai. 

A rajzolás eszközei. 

Képek vágása és retusálása. Fények és színek módosítása. 

Transzformálás. Feliratok. Képek nyomtatása. 
Konvertálás a különböző képformátumok között. 

 

Hangszerkesztés 
Digitális hangformátumok megismerése. 

Ének-zene: saját 
munkák, gyűjtések 

Digitális kamera, USB, archiválás, adatvédelem 

számítógépes generációk 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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A formátumok átalakítása. 

Hangszerkesztő program használata. 

felhasználása az 

elektronikus 
hangalakítás során. 

 

 

 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

3. Infokommunikáció 
Órakeret 

8 óra 

3.1. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 

 

 
Előzetes tudás 

Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern 

infokommunikációs eszközök használata. A kommunikáció 

elméletének ismerete. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy 

több résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok 

megfelelő kezelése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 

megismerése. 

Beszélgetős, kommunikációs program használata 

(csevegőprogramok, közösségi portálok). 
Csoportmunka az interneten. 

Idegen nyelvek: 

Kommunikáció 

külföldi partnerekkel. 

Kommunikáció az interneten 
Az elektronikus levelezés fejlett szolgáltatásai. Levelezőlisták. 

Közhasznú adatbázisok az interneten. Hasznos web-helyek. 

Céltudatos információkeresés az interneten, részletes keresés, 

szűrők. 

Térképek az interneten. 

Szakmai tárgyak: 

Útvonal tervezési 

feladatok. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása 

az elektronikus és internetes lehetőségekkel. 

A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák 

azonosítása, a függőség elhárítása. 

 

Tranzakciók az interneten 
Vásárlás, rendelés, ügyintézés az interneten és/vagy mobilon, 

telefonon. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, bekezdés,margó. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

3.2. Médiainformatika 

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Készségszinten használja az új elektronikus és internetes médiumokat. 

Ismerje az ezek eléréséhez használatos eszközöket, lehetőségeket. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket 

alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési 

folyamatban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, 

elektronikus könyvtárakból. 

Földrajz: tájékozódás 

GPS segítségével. 

Helymeghatározás, 

ideális 

útvonalválasztás. 
 

 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

4. Az információs társadalom 
Órakeret 

8 óra 

4.1. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

 
 

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok 

megfogalmazása, vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a 

szolgáltatások kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a 

médiában. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése, 

előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatkozásainak 

feltérképezése 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, 

értékelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek 

felismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: A 

mindennapi 

tevékenységekben és a 

fogyasztói 

szokásokban 

megnyilvánuló 

egészség- és 

környezettudatosság. 

 

Kommunikációs program. 

Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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 Összetett technológiai, 

társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzése 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a 

médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és 

azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

környezetre és az 

emberi egészségre 

gyakorolt hatások. 

Tudatos vásárlás, 

fogyasztói szokások. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

manipulációs szándék, 

a hibás 

következtetések és a 

megalapozatlan 

ítéletek felismerése. 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

5. Könyvtári informatika 
Órakeret 

6 óra 

 
Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. 

Önálló kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalomjegyzék 

összeállítása segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások 

önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 
A könyvtári rendszer, az egyéb közgyűjtemények és az internet 

egymást kiegészítő információs intézményrendszerének szerepének, 

lehetőségeinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás: a közkönyvtáron túl (pl. felsőoktatási, Országos 

Széchényi Könyvtár) is. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a tanulási 

képesség fejlesztése, 

kulturált 

könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 
A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, 

felhasználása a tanulásban. 

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató 

segítségével való önálló használata. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

könyvtárhasználat. 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, fogyasztói szükséglet, fogyasztói 

viselkedés, kritikus használat. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. Ének-zene: a könyvtár 

és az internet 
felhasználása.. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, 

rejtett bibliográfia, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

ismerje az USB- és a firewire portokat, tudjon eszközöket csatlakoztatni 

ezen portokra; 

ismerje a számítógép gyakori perifériáinak funkcióit, tudja használni 

azokat; 

ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 

ismerje az ergonómia alapjait; 

tudjon alapvető könyvtár és állományműveleteket végezni a 

számítógépen; 
 

 

 

 

 

 

 
A fejlesztés várt 

eredményei a 9. 

évfolyam végén 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

legyen képes rajzoló-képszerkesztő alkalmazást használni, tudjon 

rajzolni, képet módosítani, dokumentumban felhasználni. 

Önállóan tudjon minta és leírás alapján szöveges dokumentumot 

szerkeszteni. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

képes legyen feladat alapján önállóan információkat keresni, szerezni, 

saját feladataiban felhasználni, 

képes legyen társaival akár csoportosan kommunikálni az interneten, ott 

közös feladatokon dolgozni; 

ki tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési 

technológiákat az összes többi tantárgy köréből származó feladatainál. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az 

egészséget befolyásoló hatásait; 

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló technikákat a médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

képes bármely, a tanulmányaihoz, szakmájához kapcsolódó feladata 

során az információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan 

végrehajtani; 
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10. évfolyam 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

1. Alkalmazói ismeretek 
Órakeret 

50 óra 

1.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 

digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. 

Karakter- és bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő 

programmal. 

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél 

készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok 

létrehozása, átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok 

készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése. A feladat 

megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 

komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

  

Felsorolások és tabulátorok használata. Hasábok szerkesztése. 

Stílusok alkalmazása. 

Tartalomjegyzék készítése. 

Körlevél 

A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának megismerése. 

Dokumentum (oklevél, meghívó) készítése körlevél funkció 

felhasználásával. 

Egyéb iskolai dokumentum készítése kiadványszerkesztő 

programmal. 

Szakmai tárgyak: 

Hivatalos levelek 

beadandó feladatok. 

Prezentációkészítés 
Prezentációs dokumentumok felépítése, sablonok. 

Szövegbevitel, képek, mozgóképek, rajzok, animációk. 

Táblázatok, diagramok. 
Vetítés, interaktivitás 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

vizsgálatok 

eredményének 

prezentálása; 

Weblapok szerkesztése 
A web felépítése. 

Egy weblapszerkesztő szolgáltatásai. Célszerű és esztétikus 

webhelyek. Weblapok tulajdonságai. 

Szövegformázás, képek tulajdonságai és formázásuk. 

Hivatkozások létrehozása a weblapon. 

Táblázatok tulajdonságai, táblázatok készítése, formázása. 

Dinamikus objektumok elhelyezése a weboldalon (animációk, 

hangok, mozgóképek). 

 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, 

bemutatók készítése 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök 

kiválasztása és komplex használata. 
Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

Vizuális kultúra: 

Mozgóképi 

szövegkörnyezetben 

megfigyelt emberi 
kommunikáció 
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 értelmezése. 

Szövegkörnyezetben 

megfigyelt egyszerűbb 

(teret és időt formáló) 

képkapcsolatok, kép- 

és hangkapcsolatok 

értelmezése. 

Átélt, elképzelt vagy 

hallott egyszerűbb 

események mozgóképi 

megjelenítésének 

megtervezése, esetleg 

kivitelezése az 

életkornak megfelelő 

szinten (például story- 

board, animáció, 
interjú). 

 

 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

2. Infokommunikáció 
Órakeret 

16 óra 

2.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 

 
Előzetes tudás 

Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ 

megkülönböztetése. Kritikus szemlélet az információ keresésekor. A 

tartalmak előkészítése publikálásra. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

felismerése, önálló megfogalmazása, megkeresése, felhasználása, a 

dokumentumok önálló publikálása során a gyakorlottság növelése az 

információk kezelésében. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció Történelem, 

megismerése társadalmi és 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából. állampolgári 

A közlés céljának felismerése. ismeretek: egy 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. esemény 
 információinak 
 begyűjtése több 
 párhuzamos forrásból, 
 ezek összehasonlítása, 
 elemzése, az 
 igazságtartalom 
 keresése, a manipulált 
 információ felfedése. 

körlevél, törzsdokumentum, prezentáció, vetítés, weblap, hivatkozás Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

Az elkészült dokumentumok publikálása internetes eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok 

publikálása az interneten 
Az iskolai tevékenységek publikálása. 

 

 
 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

2.2. Médiainformatika 

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket Földrajz: tájékozódás 

alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési GPS segítségével. 

folyamatban Helymeghatározás, 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, ideális 

elektronikus könyvtárakból. útvonalválasztás. 
 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

3. Könyvtári informatika 
Órakeret 

6 óra 

 
Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. 

Önálló kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalomjegyzék 

összeállítása segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások 

önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Információkeresés Magyar nyelv és irodalom: a könyvtári 

A médiumok, közléstípusok tartalmi információkeresés. 

megbízhatósága. Az internetes adatgyűjtés technikái, linkek 

Információkeresési stratégiák ismerete. használata. 

 

Manipulálás, kétirányú információáramlás, publikálás, adatfeltöltés. 

 

Hírportál, útvonaltervező program. Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Önálló információszerzés katalógusokból, 

adatbázisokból, általános és ismeretterjesztő 

művekből. 

Releváns információk kiválasztása 

hagyományos és elektronikus 

információhordozókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és 

kibővítése önálló könyvtári kutatómunkával. 

Adatkeresés, anyaggyűjtés nyomtatott és 

elektronikus források segítségével; egynyelvű 

szótárak, értelmező szótárak; szelekció, 

értékelés, elrendezés. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: ismeretszerzés szaktudományi 

munkákból. 

 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan: az 

ismeretszerzés folyamatának és 

eredményének kritikus értékelése. 

A problémamegoldásra irányuló, hatékony 

információkeresés. 

 

Vizuális kultúra: tájékozódás valamely 

Európán kívüli kultúra művészetéről a 

történelmi, kultúrtörténeti összefüggések 

figyelembevételével. 

 

Ének-zene: zenei dokumentumok gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a személyes 

pályatervnek, elképzeléseknek, 

szükségleteknek megfelelő 
információszerzés. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 
A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 

Forrástípusok rendszerezése információs 

értékük szerint. 

A talált információk kritikus értékelése. 

Időszaki kiadványok önálló használata. 

Elektronikus könyvek, digitalizált 

dokumentumok. 

Az egyes tudományterületek alapvető 

segédkönyvtípusainak ismerete, önálló 

használata. 

Matematika: ismerethordozók használata. 

Könyvek (pl. matematikai zsebkönyvek, 

szakkönyvek, ismeretterjesztő könyvek, 

lexikonok, feladatgyűjtemények, táblázatok, 

képletgyűjtemények). 
 

Magyar nyelv és irodalom: segédkönyvek, 

kézikönyvek, szótárak, lexikonok használata, 

ismeretlen kifejezések jelentésének önálló 

megkeresése egynyelvű szótárakban. 

Az elektronikus tömegkommunikáció és az 

irodalom kölcsönhatásának új jelenségei. 

 

Földrajz: tájékozódás a hazai földrajzi, 

környezeti folyamatokról. Információgyűjtés 

internetalapú szolgáltatásokkal: időjárási 

helyzetkép, útvonaltervező, valutaváltó. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: történelmi, társadalomtudományi, 

filozófiai és etikai kézikönyvek, atlaszok, 

lexikonok. 
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 Vizuális kultúra: a tömegkommunikáció 

formái, a tömegkommunikációt és a 

mediatizált nyilvánosságot jellemző tények, 

modellek. 

Az audiovizuális szövegek, műsorok 

előállítását, nyelvi jellemzőit, közvetítését és 

értelmezését leíró fontosabb fogalmak és 

alapvető összefüggések. 

Forráskiválasztás 
Komplex feladathoz való önálló 

forráskiválasztás a feladat céljának és a 

forrás információs értékének figyelembe 

vételével. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: kérdések megfogalmazása a szerző 

esetleges elfogultságaira, tájékozottságára, 

rejtett szándékaira, stb. vonatkozóan. 

Az adott téma tanulmányozásához leginkább 

megfelelő térkép kiválasztása. 

Különböző szövegek, hanganyagok, filmek, 

stb. vizsgálata a történelmi hitelesség 

szempontjából. 

 

Magyar nyelv és irodalom: verbális és nem 

verbális (hangzó, képi és digitális) 

információk gyűjtése, szelekciója, 

rendszerezése, kritikája és felhasználása. 

 

Vizuális kultúra: információforrások 

szűrésének szempontjai. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése 

folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási 

technikájának megismerése, segítséggel való 

alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék 

készítése. 

Magyar nyelv és irodalom: a források 

megjelölése, az idézés formai és etikai 

szabályai, jegyzetek készítése, netikett. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

rejtett bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, 

plágium, hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 
 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
tudjon körlevelet készíteni; 

tudja értelmezni a programok által adott üzeneteket. 

tudjon néhány diából álló esztétikus és tartalmas bemutatót készíteni és 

levetíteni. 

tudjon egyszerű weboldalt szerkeszteni webszerkesztő alkalmazással. 

tudjon hiperhivatkozást elhelyezni weblapon. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

képes legyen feladat alapján önállóan információkat keresni, szerezni, 

saját feladataiban felhasználni, azokat hagyományos, elektronikus, vagy 

internetes eszközökkel publikálni; 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

10.évfolyam 

végére 
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képes legyen társaival akár csoportosan kommunikálni az interneten, ott 

közös feladatokon dolgozni; 

ki tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési 

technológiákat az összes többi tantárgy köréből származó feladatainál. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

képes bármely, a tanulmányaihoz, szakmájához kapcsolódó feladata 

során az információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan 

végrehajtani; 

tisztában van saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat 

tudatosan alkalmazni, képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni; 

ismerje a könyvtártípusokat, ismerje a könyvtári médiumokat, 

dokumentumokat és használja az iskolai könyvtár alapvető 

szolgáltatásait; 

legyen képes tájékozódni a könyvtár tér- és állományszerkezetében, 

tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban. 
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11. évfolyam 
 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

1. Alkalmazói ismeretek 
Órakeret 

54 óra 

1.1. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

 
Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt 

adatokból célszerű diagramok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Statisztika. Adatkezelés 

táblázatkezelővel. 
Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémamegoldás táblázatkezelővel 

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása. 

Tantárgyi feladatok megoldása. 

Beépített függvények használata. 

Pénzügyi függvények alkalmazása. 

Matematika: kamatos 

kamat számítása, 

befektetésekkel, 

hitelekkel kapcsolatos 

számítások. 

Statisztikai számítások 

Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése. 

Matematika: számok, 

műveletek, egyéb 

matematikai 

szimbólumok (pl. 

képek, szakaszos 

ábrák, diagramok, 

táblázatok, műveletek, 

nyitott mondatok) 

alapján az általuk leírt 

valóságos helyzetek, 

történések, 

összefüggések 

elképzelése. 

 
Biológia-egészségtan; 

kémia; fizika: a 

természeti és technikai 

rendszerek állapotának 

leírására szolgáló 

szempontok és 

módszerek. 

Adatkezelés táblázatkezelővel Matematika; földrajz; 

Adattípusok és formátumok. Hivatkozások, műveletek, képletek. fizika; kémia: 

Adatok rendezése, szűrés. Több munkalapon lévő adat elemzése. táblázatok adatainak 

Függvények alkalmazása különböző lapokon lévő adatokra. rendezése. 

Térinformatikai alapismeretek Fizika; földrajz; 
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Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

matematika: a térbeli 

tájékozódást szolgáló 

eszközök és 

módszerek alapjai és 

felhasználásuk, a GPS 

idő-, távolság- és 

sebességadatainak 
értelmezése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 
Adatbázismodellek, alapfogalmak. 

Az adatbázis-kezelő szolgáltatásai, adatbázis tervezése. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. Űrlapok. 

Táblák létrehozása. 

Szűrés, keresés, rendezés, összesítés. 

Lekérdezések. 
Jelentés készítése, nyomtatása. 

 

 
 

 

 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

2. Infokommunikáció 
Órakeret 

10 óra 

2.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 

 
Előzetes tudás 

Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ 

megkülönböztetése. Kritikus szemlélet az információ keresésekor. A 

tartalmak előkészítése publikálásra. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

felismerése, önálló megfogalmazása, megkeresése, felhasználása, a 

dokumentumok önálló publikálása során a gyakorlottság növelése az 

információk kezelésében. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés Kémia; biológia; 

Információkeresési stratégia. fizika: 

Tartalomalapú keresés. természettudományos 

Logikai kapcsolatok. projektek kidolgozása, 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok pályázati anyagok 

szűkítése, kigyűjtése, felhasználása. készítése. 
 A számítógéppel 
 segített tanulás 
 módszereinek 
 alkalmazása a mérés, 
 információkeresés, 
 bemutatók és a 

Statisztika, pénzügyi függvény, statisztikai függvény, diagram, rendezés, 

szűrés, adatbázis, relációs adatbázis, adattábla, mező, rekord, kulcsmező, 

kapcsolat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 



86 
 

 kommunikáció 

segítésére. A 

problémamegoldásra 

irányuló, hatékony 
információkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció 

megismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából. 

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: egy 

esemény 

információinak 

begyűjtése több 

párhuzamos forrásból, 

ezek összehasonlítása, 

elemzése, az 

igazságtartalom 

keresése, a manipulált 
információ felfedése. 

Hálózatok 

A hálózatok felépítése, jellemzése 

Hálózat fajtái kiterjedtség és topológia szempontjából 

A hálózatok elemei, az átviteli közeg típusai 

 

Munkavégzés hálózati környezetben 

Jogosultság, adathozzáférés 

Hálózatok előnyei, hátrányai 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Kétirányú információáramlás, publikálás, adatfeltöltés. Hálózat 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

2.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 

 
Előzetes tudás 

Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern 

infokommunikációs eszközök használata. A kommunikáció 

elméletének ismerete. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása során a kommunikációs készségek 

fejlesztése, a netikett megismerése, gyakorlása. 

A legújabb két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségek, 

valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információ és az adat 
Az analóg és a digitális jel. Titkosírás és a kód. 

Kettes számrendszer. Számok és karakterek kódolása, kép- és 

hangkódolás. 

Logikai műveletek. 

Információátvitel modellje. 
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A mobil korszerű szolgáltatásai. 

 

Az informatika fejlődéstörténete 

Információs korszakok a történelemben, a számítástechnika 

története, fejlődési trendek, a robotok. 

Az internet és az IKT forradalma, az IKT veszélyei a személyiségre 

és az egészségre. 

 

 

 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

3. Az információs társadalom 
Órakeret 

8 óra 

3.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 

 

 

Előzetes tudás 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 
A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott 

eljárások. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése, véleményezése. 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Adatvédelmi alapfogalmak megismerése. 

Az információforrások hitelességének megítélése. 

A szerzői jog ismerete, tiszteletben tartása. 

Az infokommunikációs publikációs szabályok megismerése. 

Az informatikai eszközök társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődéshez 

való hozzájárulásának megismerése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség 

megőrzési technikáival való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrás hitelességének megítélése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: részvétel a 

társadalmi 

felelősségvállalásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási 

szabályok megismerése 

A szerzői jog, szerzői alkotás. 

A szerzőt megillető jogok, személyhez fűződő jogok, vagyoni 

jogok. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a célnak 

megfelelő 

információforrások, 

eszközök, módszerek 

kiválasztása. 

 
Magyar nyelv és 

irodalom: a források 

megjelölése, az idézés 

formai és etikai 

szabályai, jegyzetek 

Kommunikációs program, információ, adat, adatmennyiség, analóg és 

digitális jel 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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 készítése, netikett. A 

forráskritika technikái 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, 

kultúrára, személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának 

megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Az informatikai kultúra jellemzői. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásainak felismerése. 

Az informatikai eszközök használatának következményei a 

személyiségre és az egészségre vonatkozóan. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

fenntarthatóság 

értékének és érdekének 

elfogadása, tudatos és 

cselekvő részvétel az 

emberi környezet 

állapotának 

megőrzésében, 

javításában. 

 
Fizika; biológia- 

egészségtan; kémia: a 

számítógéppel segített 

tanulás módszereinek 

alkalmazása a mérés, 

információkeresés, 

bemutatók és a 

kommunikáció 

segítésére. 

Információs- és 

kommunikációs 

rendszerek felépítése, 

jelentőségük. 

 
Magyar nyelv és 

irodalom: az 

információs 

kommunikációs 

társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, 

az ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, 

kiküszöbölése. 

 
Matematika: 

matematikai modellek 

(pl. nyitott mondatok, 

gráfok, sorozatok, 

függvények, 
függvényábrázolás, 
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 számítógépes 

programok, statisztikai 

elemzések), 

alkalmazásuk módja, 

korlátai (pontosság, 
értelmezhetőség). 

 
 

 
 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, 

egyszerű pénzügyi számításokat, statisztikai elemzéseket elvégezni; 

tudja értelmezni a programok által adott üzeneteket. 

tudjon információt keresni, megjeleníteni adatbázisban, tudjon 

adattáblát feltölteni megfelelő adatokkal. 

képes legyen adatbázisban egyszerű lekérdezést végrehajtani. 
 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 11. 

évfolyam végére 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

képes legyen feladat alapján önállóan információkat keresni, szerezni, 

saját feladataiban felhasználni, azokat hagyományos, elektronikus, vagy 

internetes eszközökkel publikálni; 

képes legyen társaival akár csoportosan kommunikálni az interneten, ott 

közös feladatokon dolgozni; 

ki tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési 

technológiákat az összes többi tantárgy köréből származó feladatainál. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelmi fogalmakat; 

ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; 

ismerje a szerzői jog fogalmát, tudja, hogy a szoftvereket csak a 

licencben meghatározott feltételekkel szabad használni 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések társadalmi, gazdasági, 

környezeti, kulturális hatásait; 

Információs társadalom, informatikai biztonság, információkezelés, 

adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium, közkincs, 

szabad felhasználás, publikálási szabály, informatikai kultúra. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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12. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

1. Az informatikai eszközök használata 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Hang, kép digitalizálásának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az 

informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges 

munkakörnyezet megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Az informatikai eszközök működésének fizikai és elektronikai 

alapjai 

Fizika: elektromosság, 

mágnesség 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

2. Alkalmazói ismeretek 
Órakeret 

20 óra 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 

digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. 

Karakter- és bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő 

programmal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző célú produktumok készítése, a megfelelő formátum 

célszerű kiválasztása; dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Többtáblás adatbázisok létrehozása. 

Kapcsolatok kialakítása adattáblák között. Lekérdezések többtáblás 

adatbázisban. Számított mezők és függvények használata. 

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Szakmai önéletrajz készítése. 

Álláspályázat vagy kérvény készítése. 

Névjegykártya, oklevél, iskolai brosúra készítése 

kiadványszerkesztő programmal. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás a 

társadalmi (közösségi) 

élet különböző 

területein a papíralapú 

és az elektronikus 

műfajokban (pl. levél, 

önéletrajz, kérvény, 

pályázat, motivációs 

levél, blog, web 2.0). 

processzor, regiszter, alaplap, eszközvezérlő kártya, USB, mágneses és 

chipes kártya, mágneses és optikai adattárolás, winchester, CD, DVD, 

pendrive, memóriakártya, számítógépes generációk 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

30 óra 

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök 

kiválasztása 

Előzetes tudás Alkalmazói szoftverek ismerete 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

Projektmunkák informatikai részének kivitelezése. A 

problémamegoldó képesség fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek 

megismerése, valamint ezek komplex alkalmazása 

Tantárgyi problémák informatikai megoldási lehetőségének 

felismerése. 

A megfelelő szoftverek és hardverek kiválasztása. 

Matematika: 

ismerethordozók 

használata. 

Számítógépek 

használata. 

Magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelvek; matematika; 

földrajz: 
szövegfeldolgozás. 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított 

csoportmunkában, munkacsoportban. A problémamegoldó 

tevékenység tervezése 

Az iskolához vagy a hétköznapi élethez kapcsolódó problémák 

megoldása önálló, illetve irányított csoport munkában. 

Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése. 

Matematika: 

ismerethordozók 

használata. 

Számítógépek 

használata, egyszerű 

statisztikai számítások 

a tanult 

táblázatkezelővel, 

diagramok készítése. 

 
Magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelv; földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

Informatikai módszerek és problémamegoldó készségek fejlesztése a 
9. 10. és 11. évfolyamon tanultak segítségével 

 
Felkészülés az informatika érettségire 

 

Kapcsolattípusok(1:1, 1: M, N:M) Számított mező. Kulcsmező, idegen 

kulcs. 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Probléma, tervezés, megvalósítás, megoldás, projektmunka, egyéni 

felelősség. 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje az informatikai eszközök fizikai és elektronikai működését; 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

legyen képes szöveg- és képszerkesztővel, táblázatkezelővel, adatbázis 

kezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, egyszerű pénzügyi 

számításokat, statisztikai elemzéseket elvégezni; 

tudjon prezentációt, web-lapot készíteni és azt interneten publikálni; 

tudja értelmezni a programok által adott üzeneteket. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

legyen képes a probléma megoldásához szükséges hardver- és 

szoftvereszközöket kiválasztani; 

legyen képes használni informatikai eszközöket tantárgyi mérésekhez, 

és a mérési eredmények kiértékeléséhez; 

tudjon önállóan és csoportban precízen, felelősségteljesen dolgozni. 

 

 

 

 

 

 

 
A fejlesztés várt 

eredményei a 12. 

évfolyam végére 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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KÉPESSÉGFEJLESZTÉS -MATEMATIKA 
 
Az előkészítő évfolyamon a matematika tanítás alapvető feladata az általános iskolai 

tanulmányok összegzése, rendszerezése; célja pedig, hogy az alapképességek közös szintre 

kerüljenek, és ezek tovább fejlesztése segítse a szakgimnáziumi matematikatanulást. 

Ezen az évfolyamon az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és 

kiterjeszteni. A mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és ismeretek 

elsajátítása mellett legalább ugyanilyen fontos, hogy a matematikatanulás szolgálja egy jól 

működő gondolkodásmód, egy tanulási stratégia, ítélőképesség, megértés és sok általánosabb 

pozitív emberi tulajdonság formálását is. 

Fontos feladat a tanulás tanítása, az elsajátítás képességének (emlékezet, figyelem, 

koncentráció, lényegkiemelés stb.) fejlesztése. Meg kell ismertetni a matematika bevált tanulási 

módszereit. 

A matematikai gondolkodásmódot fel kell használni a problémamegoldások során. Ehhez 

szükséges megfelelő szemléltető ábrákat, diagramokat, grafikonokat készíteni, ilyeneket 

értelmezni, elemezni és felhasználni; halmazokat jellemezni, szabályszerűségeket észrevenni, 

általánosító sejtéseket, állításokat megfogalmazni. 

Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció fejlesztése folyamatos feladatunk. 

Ehhez szükséges másokkal problémamegoldásban együttműködni, gondolatainkat, a 

megismert fogalmakat rendszerezni. A modellalkotás fontos eszköz, amely segítséget nyújt a 

problémák megoldásában. 

Szükséges, hogy problémahelyzetet leíró szöveg alapján a probléma lényegét felismerjék, majd 

annak megfelelő, a probléma megoldását elősegítő modelleket alkossanak. Fokozatosan 

fejleszteni kell a matematikai szaknyelv és jelölésrendszer használatát, alkalmazását. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

5 óra 

 

 

 
Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két 

véges halmaz közös része. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz 

és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel. 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű 

használata, halmazszemlélet fejlesztése. 

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv 

pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli 

érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus 

gondolkodás fejlesztése. 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának 

fejlesztése. 

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

gyakoroltatása. 
Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A matematikai bizonyítás 

előkészítése: sejtések, 

kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, cáfolás. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Tolerancia, kritikai szemlélet, 

problémamegoldás. 

A kulturált vitatkozás 

elsajátítása. 

 

A gyakorlati élethez és a 

társtudományokhoz kapcsolódó 

szöveges feladatok megoldása. 

Szövegelemzés, értelmezés, 

szöveg lefordítása a matematika 

nyelvére. 

Ellenőrzés, önellenőrzés iránti 

igény erősítése. Igényes grafikus 

és verbális kommunikáció. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 

földrajz. 

Matematikai játékok. Aktív részvétel, pozitív attitűd.  

Változatos tartalmú szövegek 

értelmezése. 

Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, 

használata (pl. egyenlő; kisebb; 

nagyobb; több; kevesebb; nem; 

és; vagy; minden; van olyan, 

legalább, legfeljebb). 

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Kommunikáció fejlesztése a 

nyelv logikai elemeinek 

használatával. 

A lényegkiemelés, a 

szabálykövető magatartás 

fejlesztése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegértelmezés. 

Megoldások megtervezése, 

eredmények ellenőrzése. 

Tervezés, ellenőrzés, 

önellenőrzés igényének a 
kialakítása. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

20 óra 

 

 

 

 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel, egyenes arányosság. 

Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

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

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

Szöveges feladatok megoldása. 
A százalékszámítás alapjai. 

 

 

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat 

tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 

matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, 

értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek 

értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröseik, 

törtrészeik képzeletben való felidézése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 

kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 

tervezése, szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való 

felelősségvállalás erősítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Racionális számok (véges, 

végtelen tizedes törtek), példák 

nem racionális számra (végtelen, 

nem szakaszos tizedes törtek). 

A számfogalom mélyítése.  

A természetes, egész és racionális 
számok halmazának kapcsolata. 

A rendszerező képesség 
fejlesztése. 

 

Műveletek racionális számkörben 

írásban és számológéppel. Az 

eredmény helyes és értelmes 

kerekítése. 

Eredmények becslése, 

ellenőrzése. 

Műveletfogalom mélyítése. 
A zárójel és a műveleti sorrend 

biztos alkalmazása. 

Számolási és a becslési készség 

fejlesztése. 

Az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 

földrajz: 

számításos feladatok. 

Prímszám, összetett szám. 

Prímtényezős felbontás. 

A korábban tanult ismeretek és az 
új ismeretek közötti 

összefüggések felismerése. 

 

Oszthatósági szabályok. A tanult ismeretek felelevenítése.  

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. 
Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, 

lehetetlen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Legnagyobb közös osztó, 

legkisebb pozitív közös 

többszörös. 

Oszthatósági szabályok 

alkalmazása a törtekkel való 

műveleteknél. 

Két szám legnagyobb közös 

osztójának kiválasztása az összes 

osztóból. A legkisebb pozitív 

közös többszörös megkeresése a 

közös többszörösök közül. 

 

Arány, aránypár, arányos osztás. 

Egyenes arányosság, fordított 

arányosság. 

A következtetési képesség 

fejlesztése: a mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati 

kapcsolatok meglátása, a 

felmerülő arányossági feladatok 

megoldása során. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegértelmezés. 
 

Fizika; kémia; 

földrajz: 

arányossági 

számítások 

felhasználása 
feladatmegoldásokban. 

Mértékegységek átváltása 

racionális számkörben. 

Gyakorlati mérések, 

mértékegység-átváltások helyes 

elvégzése. 

Ciklusonként átélt idő és lineáris 

időfogalom, időtartam, időpont 
szavak értő ismerete, használata. 

Történelem, 
társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

évtized, évszázad, 
évezred. 

Az alap, a százalékérték és a 

százalékláb fogalmának ismerete, 

értelmezése, kiszámításuk 

következtetéssel, a megfelelő 

összefüggések alkalmazásával. 

A mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati 

kapcsolat meglátása a gazdasági 

élet, a környezetvédelem, a 

háztartás köréből vett egyszerűbb 
példákon. 

 

A mindennapjainkhoz köthető 

százalékszámítási feladatok. 

Feladatok az árképzés: 

árleszállítás, áremelés, áfa, 

betétkamat, hitelkamat, adó, 

bruttó bér, nettó bér, valamint 

különböző termékek (pl. 

élelmiszerek, növényvédő-szerek, 

oldatok) anyagösszetétele 

köréből. 

Szövegértés, szövegalkotás 

fejlesztése. 

Becslések és következtetések 

végzése. 

Zsebszámológép célszerű 

használata a számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegértelmezés. 

Fizika; kémia: 

számítási feladatok. 

Kémia: 

oldatok 

tömegszázalékos 

összetételének 

kiszámítása. 

Fizika: 

hatásfok kiszámítása. 

Az algebrai egész kifejezés 

fogalma. Egytagú, többtagú, 
egynemű kifejezés fogalma. 

Elnevezések, jelölések megértése, 

rögzítése, definíciókra való 
emlékezés. Egyszerű 

Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, 
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Helyettesítési érték kiszámítása. szimbólumok megértése és 

alkalmazása a matematikában. 

Betűk használata szöveges 
feladatok általánosításánál. 

leírása a matematika 

nyelvén. 

Egyszerű átalakítások: zárójel 

felbontása, összevonás. Egytagú 

és többtagú algebrai egész 

kifejezések szorzása racionális 

számmal, egytagú egész 

kifejezéssel. 

Egyszerű szimbólumok 

megértése és a matematikában, 

valamint a többi tantárgyban 

szükséges egyszerű 

képletalakítások elvégzése. 

Algebrai kifejezések egyszerű 

átalakításának felismerése. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

Képletek átalakítása. 

A képlet értelme, 

jelentősége. 

Helyettesítési érték 

kiszámítása képlet 

alapján. 

Elsőfokú, illetve elsőfokúra 

visszavezethető egyismeretlenes 

egyenletek, elsőfokú 

egyismeretlenes egyenlőtlenségek 

megoldása. 

Az egyenlő, nem egyenlő 

fogalmának elmélyítése. 

Algoritmikus gondolkodás 

továbbfejlesztése. A megoldások 

ábrázolása számegyenesen. 

Pontos munkavégzésre nevelés. 

Számolási készség fejlesztése. 

Az ellenőrzés igényének 

fejlesztés. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

számításos feladatok. 

A matematikából és a mindennapi 

életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldása a tanult 

matematikai módszerek 

használatával. Ellenőrzés. 

Szövegértelmezés, 

problémamegoldás fejlesztése. 

A lényeges és lényegtelen 

elkülönítésének, az összefüggések 

felismerésének fejlesztése. 

A gondolatmenet tagolása. 

Az ellenőrzési igény további 

fejlesztése. 

Igényes kommunikáció 

kialakítása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegértelmezés. 

A gondolatmenet 

tagolása. 

 

 

 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő. 
Négyzetgyök. Százalékalap, százalékláb, százalékérték. 

Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös. 

Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság. 

Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, 

egynemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. 

Egytagú, többtagú kifejezés. 
Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés. 

 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

9 óra 

 
Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása 

derékszögű koordináta-rendszerben. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak 

értelmezése, elemzése. 

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismerete, 

alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, 

függvényábrázolás). 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két halmaz közötti 

hozzárendelések megjelenítése 

konkrét esetekben. Függvények 

és ábrázolásuk a derékszögű 
koordináta-rendszerben. 

A függvényszemlélet fejlesztése. 

Időben lejátszódó valós 

folyamatok elemzése a grafikon 

alapján. 

Fizika; biológia- 

egészségtan; kémia; 

földrajz: 

függvényekkel leírható 

folyamatok. 

Lineáris függvények. 

Egyenes arányosság grafikus 

képe. 
(Példa nem lineáris függvényre: 

f(x) = x2, f(x) =׀x׀). 

Függvények jellemzése 

növekedés, fogyás. 

A mindennapi élet, a 

tudományok és a matematika 

közötti kapcsolat fölfedezése 

konkrét példák alapján. 

Számolási készség fejlesztése a 

racionális számkörben. 

Számítógép használata a 

függvények ábrázolására. 

Fizika: 

út-idő; feszültség- 

áramerősség. 

Egyismeretlenes elsőfokú 

egyenletek grafikus megoldása. 

Helyzetfelismerés: a tanult 

ismeretek alkalmazása új 
helyzetben. 

 

Grafikonok olvasása, 

értelmezése, készítése: szöveggel 

vagy matematikai alakban 

megadott szabály grafikus 

megjelenítése értéktáblázat 

segítségével. 

Kapcsolatok észrevétele, 

megfogalmazása szóban, írásban. 

Földrajz: 
adatok hőmérsékletre, 

csapadék 

mennyiségére. 

Kémia: 

adatok vizsgálata a 

levegő és a víz 

szennyezettségére 

vonatkozóan. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, fogyás, 

értelmezési tartomány, értékkészlet. 

 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

15 óra 

 

 

 

 

Előzetes tudás 

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

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek 

(trapéz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek 

megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek 

összegére vonatkozó ismeretek. 

Téglatest tulajdonságai. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes 

tükörképének megszerkesztése. 

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. 

Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos 
egyenesek szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. 
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 Szerkesztési eszközök használata. 
Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak a leolvasása. 

A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása. 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező készség fejlesztése. 
A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások 

elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai 

ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai 

transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése. 

Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, 

szerkesztés, diszkusszió). 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Háromszögek osztályozása 

oldalak, illetve szögek szerint. 

A tanult ismeretek felidézése, 

megerősítése. 

A halmazszemlélet fejlesztése. 

A háromszögek és a négyszögek 

tulajdonságaira vonatkozó igaz- 

hamis állítások megfogalmazásán 

keresztül a vitakészség 

fejlesztése. 

Tömör, de pontos szabatos 

kifejezőkészség fejlesztése. A 

szaknyelv minél pontosabb 

használata írásban is. 

 

A háromszögek magassága, 

magasságvonala, 

magasságpontja. 

A háromszögek kerületének és 

területének kiszámítása. 

Számolási készség fejlesztése. 

Eredmények becslése. 

 

A háromszög és a négyszög belső 
és külső szögeinek összege. 

Tételek megfogalmazása 
megfigyelés alapján. Bizonyítási 
igény felkeltése. 

 

Paralelogramma, trapéz, deltoid 

tulajdonságai, kerülete, területe. 

Szabályos sokszögek. 

Kör kerülete, területe. 

A kör és érintője. 

Törekvés a tömör, de pontos, 

szabatos kommunikációra. A 

szaknyelv egyre pontosabb 

használata írásban is. 

 

A tanult síkbeli alakzatok 

(háromszög, trapéz, 

paralelogramma, deltoid) 

szerkesztése. 

Nevezetes szögek szerkesztése: 

15°, 45°, 75°, 105°, 135°. 

A szerkesztéshez szükséges 

eszközök célszerű használata. 

Átélt folyamatról készült leírás 

gondolatmenetének értelmezése 

(pl. egy szerkesztés leírt 

lépéseiről a folyamat felidézése). 
A szaknyelv pontos használata. 

Földrajz: 

szélességi körök és 

hosszúsági fokok. 



100 
 

Középpontos tükrözés. Pontos, precíz munka elvégzése a  

A középpontos tükrözés szerkesztés során. A 

tulajdonságai. A középpontos transzformációs szemlélet 

tükörkép szerkesztése. továbbfejlesztése. 

Középpontosan szimmetrikus 

alakzatok a síkban. 

A tanult sokszögek osztályozása 

szimmetria szerint. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 
 

Halmazképző, rendszerező képesség 

fejlesztése. 

biológia-egészségtan: 

középpontosan 

szimmetrikus 

alakzatok 

megfigyelése, 

vizsgálata a 

műalkotásokban és a 

természetben. 

 A matematika kapcsolata a 

 természettel és a művészeti 

 alkotásokkal: művészeti alkotások 

 vizsgálata (Penrose, Escher, 

 Vasarely). 

Tengelyes és középpontos 

szimmetria alkalmazása 
szerkesztésekben. 

Áttekinthető, pontos szerkesztés 

igényének fejlesztése. 

 

Eltolás, a vektor fogalma. Egyszerű alakzatok eltolt képének 

megszerkesztése. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 
 

Áttekinthető, pontos szerkesztés 

igényének fejlesztése. 

 

Párhuzamos szárú szögek. A tanult transzformációk 

tulajdonságainak felismerése, 

felhasználása a fogalmak 

kialakításánál. 

 

Az egybevágóság szemléletes 

fogalma, a háromszögek 

egybevágóságának esetei. 
Az egybevágóság jelölése.  

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A szaknyelv pontos használata. 

 

Mértékegységek átváltása 

racionális számkörben. 

A gyakorlati mérések, 

mértékegységváltások helyes 

elvégzésének fejlesztése. 

Testnevelés és sport: 

távolságok és idő 

becslése, mérése. 

  
Fizika; kémia: 

mérés, 

mértékegységek, 

mértékegységek 

átváltása. 

Pitagorasz tétele A Pitagorasz-tétel alkalmazása 

geometriai számításokban. 

Annak felismerése, hogy a 

matematika az emberiség 

kultúrájának része. 

A bizonyítási igény felkeltése. 
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Egyszerű számításos feladatok a 

geometria különböző területeiről. 

A számolási készség, a becslési 

készség és az ellenőrzési igény 

fejlesztése. 

Zsebszámológép célszerű 

használata a számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 

eltolás. Vektor. 

Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz. 

Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. 
Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal, magasságpont. 

 

Ezen kívül számonkérésre 5 óra áll rendelkezésre. 
 
 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
 

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások 
tagadása. 

 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének 

képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben. 
 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei 

Számtan, algebra 
 

  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti 

sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes 

alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes 

kerekítése. 

 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, 
fordított arányosság. 

 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések 

alkalmazása feladatmegoldás során. 

 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a 

legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök 
közül. 

 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. 

Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása egytagúval. 

 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek. A 

matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A 

megoldás ábrázolása számegyenesen. 

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása 

matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok 
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megoldásában. 

 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 
 

 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris 

kapcsolatokról tanultak alkalmazása természettudományos 
feladatokban is. 

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok 

készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak 
kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

 

Geometria 
 

 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, 

pontos szerkesztések végzése. 

 A tanult geometriai alakzatok tulajdonságainak ismerete 

(háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, 

nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), ezek alkalmazása a 

feladatok megoldásában. 

 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének 

szerkesztése. 

 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének 

számítása feladatokban. 
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KÉPESSÉGFEJLESZTÉS -MAGYAR – SZÖVEGÉRTÉS 

 
A szövegértés tanításának a célja: az írott szöveg megértése, felhasználása és az ezekre 

való reflektálás annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását és 

képességeit, és hatékonyan részt vegyen a mindennapi életben 

 verbális memória fejlesztése 

 vizuális memória fejlesztése 

 szövegek rekonstruálása 

Tematikai egységek, órakeretek 

Tematikai egység / Fejlesztési 

cél 

Kommunikáció, tömegkommunikáció 

(gyakorlatok) 

Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés 

az érthető, kifejező beszédre. Nem verbális kommunikáció. Szóbeli 

szövegek megértése, reprodukálása, utasítások követése, a kommunikációs 

partner szóbeli közlésének megértése. Az alapvető kapcsolatfelvételi 

formák ismerete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, 

kérdezés, stb. 

A tematikai egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). A 

szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, 

hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló képes legyen a verbális 

és nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek 

azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző 

szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására a 

kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepeinek (kontextus) 

megfelelően. 

Ismeretek / fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A különféle kommunikációs 

helyzetekben elhangzó üzenetek 

céljának dekódolása, az üzenetek 

manipulatív szándékának 

felismerése. A személyközi 

kommunikációs helyzetek 

megfigyelése, a kommunikáció 

folyamatának elemzése. A 

kommunikáció típusainak, 

jellemzőinek megismerése. 

tanári magyarázat, 

fogalommagyarázat, 

modellezés, 

szemléltetés, a tanulók 

tevékenységének 

megszervezése, pár- 

és csoportmunka, 

nyelvi elemzés, 

beszédhelyzetek 

modellezése, 

szituációs gyakorlatok, 

megbeszélés, verbális 

értékelés 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

média társadalmi 

hatása. Etika: 

fogyasztói 

társadalom. 

Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: 

médiatudatosság. 

internetes hozzáférés, 

képanyag a 

testbeszédhez, 

tömegkommunikációs 

dokumentumok, képek, 

filmrészletek, részletek 

különböző 

médiaműfajokból 
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Kulcsfogalmak / fogalmak kommunikációs műfajok, tömegkommunikációs műfajok, 

térközszabályozás, intim zóna, személyes zóna, társas zóna, kód, üzenet, 

csatorna, dekódolás, kontextus 

 
Tematikai egység / Fejlesztési cél Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai 

jellemzői (gyakorlatok) 

Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Szótani, szószerkezettani és mondattani ismeretek és azok megfelelő használata az 

írott és szóbeli szövegalkotás folyamatában. 

A tematikai egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A nyelvi szintek elemző áttekintése révén az analitikus gondolkodás, a nyelvi 

tudatosság fejlesztése. A nyelvi elemek értő, elemző használatának 

fejlesztése. A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- 

és munkaformák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A szófaji rendszer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a 

szintagmák típusai, szerepük a 

mondat felépítésében, 

mondatbeli viszonyaik, a 

vonzatok. A mondatrészek 

fogalma, fajtái, felismerésük 

mondatban, helyes használatuk a 

mondatok felépítésében. A 

mondat fogalma, a mondat 

szerkesztettség és mondatfajta 

szerinti típusai, az egyszerű és 

összetett mondatok típusainak 

felismerése, elemzése, a helyes 

mondatszerkesztés a 

gyakorlatban. A magyar nyelv 

szerkezetének összehasonlítása a 

tanult idegen nyelv 

szerkezetével, szóalkotási 

módjaival, 

mondatszerkezetével. 

Tanári magyarázat, 

fogalommagyarázat, 

modellezés, szemléltetés, a 

tanulói 

tevékenységszervezése, 

pár- és csoportmunka, 

nyelvi elemzés, 

gyakorlás, megbeszélés, 

verbális értékelés. 

Idegen nyelvek: 

a tanult idegen 

nyelv 

szerkezete, 

szóalkotási 

módjai, mondat 

szerkezete. 

egynyelvű szótárak, 

internetes tananyag, 

tankönyv, füzet 

Kulcsfogalmak / fogalmak Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. Szószerkezet (szintagma): alárendelő, 

mellérendelő szintagma. Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. 

Mondat: szerkesztettsége; egyszerű mondat, összetett mondat 
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Tematikai egység / ejlesztési cél A szöveg (gyakorlatok) Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: 

szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, 

előzetes tudás aktiválása, szintézis, 

szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle megjelenésű és 

típusú szövegeken. Elbeszélő, magyarázó, 

dokumentum típusú szövegek kommunikációs 

funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete. Beszélt és írott 

nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek 

azonosítása. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a 

gyakorlatban. A szöveg általános szerkezetének, a 

szövegértelem összetevőinek megfigyelési és értelmezési 

képességének fejlesztése a legjellemzőbb 

szövegtípusokon. A valamilyen szempontból egymással 

összefüggő szövegek közötti értelemhálózat 

felismertetése. A szövegelemző képességek fejlesztése: a 

szövegfeldolgozás módjainak gyakorlása a feladatnak 

megfelelő leghatékonyabb olvasástípus alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A szöveg fogalma, 

jellemzőinek megfigyelése, 

megnevezése, 

rendszerezése. A szóbeliség és 

az írásbeliség hatása a 

szövegformálásra. A szóbeli és 

írott szövegek szerepe, eltérő 

jegyei. A 

szövegfonetikai eszközök és az 

írásjegyek 

szövegértelmező szerepe. A 

szöveg szerkezete: a szöveg 

és a mondat viszonya, 

szövegegységek. A 

szövegértelem összetevői: 

pragmatikai, jelentésbeli és 

nyelvtani szintje. Az írott és 

internetes szövegek 

összehasonlítása, az eltérő 

és azonos jegyek 

megfigyelése, megnevezése. 

Szövegek összefüggése, 

értelemhálózata; 

intertextualitás. 

Fogalommagyarázat, 

megbeszélés, vita, 

szövegértelmezés, 

szövegalkotás adott 

műfajokban és 

kritériumokkal, 

dramatikus játék 

vezetése, pármunka, 

csoportmunka 

szervezése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a 

forrásszövegek típusai. 

 

Idegen nyelvek: az idegen 

nyelvi szöveg/ek 

kultúrafüggő felépítése. 

Biológia, egészségtan; 

 

fizika; 

kémia; 

földrajz: a természettudományos 

ismeretterjesztő 

szövegek szókincse, 

felépítése. 

szövegdokumentáció (pl. 

szövegtípusok), 

internetes hozzáférés 

(elektronikus média), 

tankönyv, füzet 
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Tematikai egység/ Fejlesztési 

cél 

Szövegértés, szövegalkotás (gyakorlatok) Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. 

A tematikai egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Olvasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek 

feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A 

szöveg információinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A 

szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- 

és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Hatékony jegyzetelési és 

vázlatírási technikák 

megismerése, adekvát 

alkalmazásuk. Az anyaggyűjtés 

módjai írott és nem írott források 

felhasználásával, az idézés 

szabályai. 

tanári magyarázat, 

fogalommagyarázat, 

tanulói tevékenység 

szervezése, pár- és 

csoportmunka, 

szemléltetés, gyakorlás, 

megbeszélés, verbális 

értékelés. 

Valamennyi 

tantárgy: 

vázlatírás, 

jegyzetelés. 

hivatalos dokumentumok, 

internetes szövegek 

esszék, értekezések 

szövegei 

Kulcsfogalmak/fogalmak vázlat, jegyzet, szabad jegyzetelés, információgyűjtő jegyzetelés, esszé, 

publikáció, értekezés, publikációs nyelvezet, ismeretterjesztő szakirodalmi 

szaknyelv, műfaj-stílus összefüggései 

 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kommunikáció, tömegkommunikáció 

(gyakorlatok) 

Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, 

kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem verbális kommunikáció. 

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a 

kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése. Az alapvető 

kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, 

megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése, hogy önállóan, illetve másokkal 

együttműködve a tanuló képes legyen a verbális és nem verbális 

kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 

Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz. Szövegkohézió 

(témahálózat, téma-réma, szövegfókusz, kulcsszó, cím). 

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, 

névelő, határozószó, előre- és visszautalás, egyeztetés). 

Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, 

beszédtempó). 
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 alkalmazására, a különböző szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai 

feldolgozására a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepeinek (kontextus) 

megfelelően. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, 

módszerek 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A beszédhelyzetnek 

megfelelő adekvát 

nyelvhasználat: 

szövegszerkesztés 

élőszóban, szó- és 

beszédfordulatok, 

kommunikációs helyzetek a 

kommunikációs helyzet tér, 

idő és résztvevői szerepek 

(kontextus) megfigyelése. A 

kommunikációt kísérő nem 

nyelvi jelek lehetőségeinek és 

korlátainak 

megtapasztalása A 

testbeszéd, a 

térközszabályozás 

szerepének ismerete, 

tudatos alkalmazása 

különféle kommunikációs 

helyzetekben; A különféle 

kommunikációs 

helyzetekben elhangzó 

üzenetek céljának 

dekódolása, az üzenetek 

manipulatív szándékának 

felismerése. 

Tanári magyarázat, 

fogalommagyarázat, 

modellezés, 

szemléltetés, a tanulók 

tevékenységének 

megszervezése, pár- és 

csoportmunkanyelvi 

elemzés, szituációs 

gyakorlatok, 

megbeszélés, verbális 

értékelés. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a média 

társadalmi hatása. Etika: 

fogyasztói társadalom. 

Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: 

médiatudatosság. 

internetes hozzáférés, 

képanyag a testbeszédhez, 

tömegkommunik ációs 

dokumentumok, képek, 

filmrészletek,rés zletek 

különböző médiaműfajokból 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, 

kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). Kommunikációs cél és funkció 

(tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, - 

fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, 

emblémák), 

 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A szöveg (gyakorlatok) Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: szövegértési, szöveg- 

feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív 

olvasás stb.) alkalmazása különféle megjelenésű és típusú szövegeken. Elbeszélő, 

magyarázó, dokumentum típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő jellemzőinek 

ismerete. Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek azonosítása. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. A szöveg általános 

szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek megfigyelési és értelmezési képességének 

fejlesztése a legjellemzőbb szövegtípusokon. A valamilyen 

szempontból egymással összefüggő szövegek közötti értelemhálózat felismertetése. A 

szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak gyakorlása a 

feladatnak megfelelő leghatékonyabb olvasástípus alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Szövegtípusok jellemzői 

megjelenés, műfajok és 

nyelvhasználati színterek 

szerint. A szóbeliség és az 

írásbeliség hatása a 

szövegformálásra. A 

legjellegzetesebb 

szövegtípusok: a beszélt 

nyelvi társalgási és az 

írott monologikus 

szövegek. A szóbeli és 

írott szövegek szerepe, 

minősége, eltérő jegyei. A 

szövegfonetikai eszközök 

és az írásjegyek 

szövegértelmező szerepe. 

A szövegtípusok általános 

jellemzőinek 

felismertetése, az eltérő 

és azonos jegyek 

megfigyelése és 

megnevezése. 

Fogalommagyarázat, 

megbeszélés, vita, 

szövegértelmezés, 

szövegalkotás adott 

műfajokban és 

kritériumokkal, 

dramatikus játék 

vezetése, pármunka, 

csoportmunka 

szervezése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

forrásszövegek 

típusai. Idegen 

nyelvek: az idegen 

nyelvi szöveg/ek 

kultúrafüggő 

felépítése. 

Biológiaegészségtan; 

fizika; kémia; földrajz: 

a 

természettudományos 

szövegek szókincse, 

felépítése. 

szövegdokumentáció (pl. 

szövegtípusok), internetes 

hozzáférés (elektronikus 

média), tankönyv, füzet 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Intertextualitás. Szövegtípus. Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). Nyelvhasználati 

színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és hivatalos, tudományos, sajtó és 

média, szépirodalmi). Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, 

beszédtempó). 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás (gyakorlatok) Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási stratégiák és 

azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek feldolgozásában, 

nyomtatott és elektronikus adathordozókon. 

A tematikai egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A szöveg információinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás 

lépései, az anyaggyűjtés technikák. 



109 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Önálló szövegfeldolgozás a 

szövegbefogadás céljának 

megfelelő olvasási stratégia 

és szöveg feldolgozási mód 

megválasztásával. A szöveg 

és kép összefüggése. 

Különböző magánjellegű és 

hivatalos szövegek 

szerkezetének, jellemzőinek 

megismerése. Szöveg átalakító 

gyakorlatok a 

kommunikációs célnak 

megfelelően: adott 

szempontok és terjedelem 

szerinti szövegtömörítés, 

szövegbővítés. Néhány, 

gyakoribb internetes szöveg 

szerkezetének, 

megjelenésének, közlési 

szándékának megfigyelése, a 

tapasztalatok felhasználása a 

szövegbefogadáskor, az 

internetes szövegek 

nyilvánosságának kérdése, 

etikája 

Tanári magyarázat, 

fogalommagyarázat, 

modellezés, tanulói 

tevékenység 

szervezése, pár- és 

csoportmunka, 

szemléltetés, 

írószeminárium, 

gyakorlás, megbeszélés, 

verbális értékelés. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

esszéírás. 

Valamennyi 

tantárgy: vázlatírás, 

jegyzetelés. 

Informatika: 

információ- kezelés, 

forrásfelhasználás, az 

internet 

használat jogi, etikai 

kérdései. 

internetes hozzáférés, hivatalos 

dokumentumok, 

internetes szövegek esszék, 

értekezések szövegei 

Kulcsfogalmak/ fogalmak hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, elismervény, 

értekezés, tanulmány. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Stilisztikai alapismeretek (gyakorlatok) Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető szóképek és alakzatok, nyelvi 

játékok, kreatív írás. Stílusregiszterek, nyelvi magatartás, nyelvi norma. 

A tematikai egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét szövegben, 

nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a beszélő, a kommunikációs 

helyzet, a megnyilatkozás célja. A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani 

jelenségek felismerése és alkalmazása. A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek 

megfelelő stílusréteg, stílusárnyalat és stíluseszköz használata. A fogalmi és a kreatív 

gondolkodás, a szövegértelmező képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 
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A jellegzetes stílustípusok 

(stílusárnyalatok) 

megismerése (pl. a társalgás 

bizalmas vagy közömbös), 

felismerése, hatásának 

elemzése. A leggyakoribb 

stílusrétegek jellemzőinek 

megismerése, felismerése, 

elemzése, összefüggésben a 

szövegtani jellemzőkkel. A 

szövegek stílusának, 

jelentésének a befogadóra tett 

hatásának (stílushatás) 

megtapasztalása, vizsgálata; 

stílusgyakorlatok. A 

stíluselemek, stíluseszközök 

szerepének értelmezése 

művészi és mindennapi 

szövegekben. A helyzetnek, 

kommunikációs célnak 

megfelelő stíluseszközök 

tudatos használata. 

Fogalommagyarázat, 

megbeszélés, vita, 

dramatikus játék 

vezetése, tanulói 

tevékenység 

szervezése, pármunka, 

csoportmunka, 

dramatikus játékok, 

verbális értékelés 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

különböző 

forrásszövegek 

stílusjellemzői. 

 

Idegen nyelvek: 

beszélt nyelvi 

stílusregiszterek. 

 

Tánc és dráma: 

társalgási 

stílusárnyalatok 

megjelenítése. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

nyilatkozatok, 

műsortípusok és 

internetes 

felületek jellemző 

stílusregiszterei. 

egynyelvű szótárak, 

szövegdokumentáció, hangzó 

anyagok, internetes hozzáférés vagy 

CD-lejátszó 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.). Stílusréteg 

(társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi). 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, expresszivitás, egyéni szóalkotás 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Jelentéstan (gyakorlatok) Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Befogadói, jelentéselemzési tapasztalatok. Szókincs, világismeret. Az azonos alakú, 

többjelentésű és a rokon értelmű szavak, alkalmazásuk a beszélt és írott 

szövegalkotásban. Közmondások, szólások jelentésének és eredeti funkciójának 

ismerete, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs üzenetek jelentése. Közismert 

egynyelvű szótárak önálló használata (pl. értelmező, szinonima). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése különböző 

beszédhelyzetekben. A mondat és szövegjelentést meghatározó tényezők 

felismerése. A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti 

összefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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A szavak jelentésének 

szerkezete, 

jelentéselemek. A 

hangalak és jelentés 

viszonya, jelentésmező. A 

mondat és szövegjelentés. A 

jelentés szerepe a nyelvi 

szerkezetek 

kialakításában. A jelentés és 

a nyelvigrammatikai 

funkció összefüggése. A 

szórend 

jelentésváltozatainak 

megfigyelése, 

hatásértelmezés. 

Egynyelvű szótárak 

használata. 

Fogalommagyarázat, 

megbeszélés, tanulói 

tevékenység 

szervezése, 

pármunka, 

csoportmunka, 

dramatikus játékok, 

verbális értékelés 

Idegen nyelvek: 

szavak, szórend. 

Informatika: 

hangalak és jelentés. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

 

etika: kifejezések 

köznyelvi és 

tantárgyi jelentése. 

egynyelvű szótárak, 

szövegdokumentáció, 

hangzó anyagok, 

internetes hozzáférés vagy 

CDlejátszó 

Egynyelvű szótárak, 

szövegdokumentáció, hangzó 

anyagok, internetes hozzáférés vagy 

CD lejátszó 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Jelentésszerkezet. Metaforikus jelentés. Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, 

hangulatfestő szó. Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló 

alakú szópár, ellentétes jelentés. 
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TESTNEVELÉS 
 

9. évfolyam /nyelvi előkészítő/ 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Sportjátékok 
Órakeret 

58 óra 

 

 
Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 

Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és 

szabályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 

A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten 

történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél 

tisztelete szempontjából is. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és 

testnevelési játékok 

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

vágták, irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások 

páros és egy lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékonyságának, 

játékban való eredményes használatának továbbfejlesztése. 

Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 

A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való 

harcban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel a 

labda megszerzéséhez. 

Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 

összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése fokozódó lendületben, 

magasságban, távolságban, a labda továbbítása gyorsabban, 

lendületesebb, változó magasságokban, futás közben, labdavezetés, 

haladás a labdával gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 

Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, 

kidobós, fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, 

cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott 

technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mellett is. 
A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret stb.). 

Matematika: logika, 

valószínűségszámítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális 

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

játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, fordított 

eredményszámítás). 

A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az 

életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 

A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre 

való felkészítés. A modell minimális tartalma: sportjáték-specifikus futó- 

ugrómozgások, labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek 

átmozgatására, labdavezetések variációi helyben és haladással, páros, 

mikrocsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok 

labda nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus technikai és 

taktikai előkészítő gyakorlatai. 

A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, 

tökéletesítése, alkalmazása új variációkban, szituációkban. 

 

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, cselezés; cselezés 

induláskor és futás közben. 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, 

energia. 

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok (normál 

méretű labdával). Labdavezetés: labdavezetés félaktív, aktív védővel 

szemben játékos formában. Labdavezetés közben cselezés. Megállás, 

sarkazás, labdavezetésből kapott labdával változatos körülmények 

között. Megállás, sarkazás önpasszból és kapott labdával, meghatározott 

helyen és időben. Kosárra dobások: dobócsel, indulócsel után 

labdavezetés, fektetett dobás. Lepattanó labda megszerzése. Fektetett 

dobás labdavezetésből, illetve kapott labdával mindkét oldalról. Közép 

távoli dobás helyből. Átadások, átvételek különböző irányba és 

távolságra, mozgás közben, kétkezes mellső átadással, pattintva is. 

Bejátszás befutó társnak. Páros lefutás egy védővel. Gyors indítás 

párokban. 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, 

energianyerési 

folyamatok. 

Taktikai gyakorlatok: 

Emberfogásos védekezés: labda nélküli és labdát birtokló támadó 

védése. Labdavezető játékos védése; védekezés a labdavezetést befejező 

és a még labdát vezető támadóval szemben. 

Taktikai elemek 

Játékelemek alkalmazása: 1:1 elleni játék, félaktív és aktív védővel; 

létszámfölényes helyzet 2:1 elleni játék. Befutások. 1:1 elleni 

játékadogatóval. 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes 

anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás 

gyakorlatokkal. 

Játékok, versengések 

 

A kosárlabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, valamint a 

játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési játékok 

alkalmazásával. Kosárlabdázás labdavezetés nélkül, könnyített 

szabályokkal, a szabályok bővülő körének beépítésével. 

 



114 
 

Kosárra dobó versenyek. 

 
Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, megállás, 

irányváltoztatások, cseles, megtévesztő mozgások, fordulatok labda 

nélkül. Lábmunka csiszolása. Indulócselek, le- és visszaforgások. 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés nehezített körülmények 

között irány- és ritmusváltoztatásokkal. Önszöktetés. 

Labdás cselek: indulási-átadási lövő cselek. Átadások: test előtti 

átadások, oldalról és hátulról érkező labda elkapása. 

 

Kapura lövések: talajról különböző lendületszerzés után és felugrásból, 

passzív, félaktív és aktív védővel szemben. Átlövés felugrással is. 

Kapura lövések cselezés után. 

Taktika: Egyéni taktika - betörések labda nélkül és labdával. A kapus 

átívelése. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. Csapatrész- és 

csapattaktika: létszám azonos és létszámfölényes játék. Védekezés 

emberfogással, 6:0-s és 5:1-es területvédekezéssel. Üres helyre 

helyezkedés. Védőtől való elszakadás. Gyors indítások. Lerohanásos 

támadás rendezetlen védelem ellen. Ötletjáték. Támadásból védekezésbe 

való gyors visszahelyezkedés. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

feladatokkal, gyakorlatokkal, a játékelemek intenzív gyakorlásával; 

mérkőzések játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, 

a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának 

kényszere okozta feltételek közötti feladat végrehajtásokkal. A szervezet 

edzettségének növelése a szabadtéren különböző időjárási viszonyok 

között a játékelemek intenzív gyakorlásával és mérkőzések játszásával. 

Játékok, versengések 

A kézilabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, valamint a 

játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési játékok 

alkalmazásával. Célba dobó versenyek; kézilabdajáték a szabályok 

fokozatos bővítésével 

 

Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok: A labdás koordináció minőségi 

fejlesztése. Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, 

átadások különböző mértani alakzatokban. Rövid és hosszú 

labdaátadások talajon vagy levegőben. Átadások (passzolások), átvételek 

mindkét lábbal. Átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő 

távolságra, irányváltoztatással. Induló-, futó-, átadási és lövőcselek 

védővel szemben. 

Fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura. 

Helyezkedés a támadó és a kapu közé, a labda elrúgása. Egyéb feladatok: 

partdobás szabályosan. 
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Taktikai gyakorlatok: Gyors támadásba felfejlődés és visszarendeződés. 

Támadásban a védőtől való elszakadás, üres helyre helyezkedés. A 

támadások súlypontjának változtatása rövid és hosszú átadásokkal. 

Egyből játék 

Képességfejlesztés 

A komplex képességfejlesztés a technikai elemek sajátos ritmusának- 

dinamikájának kialakításával, valamint azok változatos, egyre 

bonyolultabb feltételek (idő, pontosság, összjátékkényszer, 

ellenféljelenlét stb.) mellett történő gyakorlásával. 

Játékok, versengések 

A labdarúgás játékelemeinek elsajátítását és rögzítését segítő játékos 

feladatok, testnevelési játékok. Cserefoci. Lábtenisz meghatározott 

szabályokkal. Vonal foci. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 elleni játék. 

Labdavezető, dekázó, célba rúgó és fejelő versenyek egyénileg és 

csoportosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések. 

 

Röplabda 

Technikai elemek optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, 

pontossággal, folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

Labdás technikai gyakorlatok, a tanult játékelemek tökéletesítése: 

Az alkar-, kosárérintés, felső ütőérintés és alsó egyenes nyitás gyakorlása 

egyéni, páros és csoportos gyakorlatokban. 

Kosárérintés változatai: kosárérintés előre-hátra, alacsony és közepesen 

magasra elpattanó labdával. Kosárérintés célba, fölre tett karikába, 

kosárba, különböző magasságú zsinór felett. 

Felső egyenes nyitás. a mozgás végrehajtása a labda megütése nélkül, 

egyénileg a fallal szemben a labda megütésével; párokban a zsinór/háló 

felett. A nyitás végrehajtása a zsinórtól növekvő távolságra és különböző 

nagyságú célterületre. 

Felső egyenes nyitás-nyitásfogadás. A felső egyenes nyitás és az 

alkarérintéssel történő nyitásfogadás gyakorlása csoportokban, forgással. 

A nyitás végrehajtása a zsinórtól növekvő távolságra és különböző 

nagyságú célterületre, alkarérintéssel történő nyitásfogadás gyakorlása 

csoportokban, forgással. 

 
A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól 

dobott vagy falra feljátszott labdával. 

Játékok, versengések 

Az alapérintések tökéletesítése és a játékelemek eredményességének 

javítása testnevelési játékok, játékos feladatok alkalmazásával. 2:2, 3:3 

elleni játék, a tanult érintések beiktatásával. Versengések egyénileg és 

párokban különböző érintésekkel. 

Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal. 
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Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a 

diákolimpiáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi 

szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű 

játéklehetőség biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változtatható, 

egyszerűsített játékvezetésben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 

A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika, emberelőnyös- 

emberhátrányos játékszituációk) felhasználása a taktikai magyarázatok, 

beszélgetések és játékszervezés során. 

Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében. 

Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi 

önkontroll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint 

a tevékenység természete velejárója. 

Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az 

ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás 

előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
Órakeret 

27 óra 

 

 

 

Előzetes tudás 

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása. 

Az aerobik kargyakorlatokat és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások 

összehangolása a zenével. 

A kötél biztonságos mozgatása. 

A szabályok érthető megfogalmazása. 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás. 

Sportágak versenyrendszeréről alapismeretek. 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális 

énkép további alakítása. 

A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a 

tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 

Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség, kreativitás 

fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi tantervben 

választott sporttáncok, történelmi és néptáncok mozgásrendszerén belül. 

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

test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált 
mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

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

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, 

megegyezésen alapuló játék. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok 

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a 

ritmusban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene 

nélkül és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

8 16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő 

hatásokkal, kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a 

lábboltozat izomzatának optimális és precíz működése által. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint 

(nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira 

kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok kiválasztásában, 

növekvő önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 

 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem 

változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a 

kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. A 

dinamikus és statikus erőkifejtés megkülönböztetése. 

A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 

 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok 

differenciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel. 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az 

elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának fejlesztése. Az egyensúlyozás 

továbbfejlesztésére a statikus helyzetek időtartamának és 

bonyolultságának növelése. Az esztétikus mozgások előadásmódja 

segítésére a testtartást biztosító kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztő eljárások gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. 

osztályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres 

kontrollal. 

Fizika: egyenes vonalú 

mozgás, periodikus 

mozgás, gravitáció, 

tömegvonzás, hatás- 

ellenhatás törvénye. 

Torna – iskolai sporttorna 
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 
mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Talajon és a helyi 

tanterv szerint választott legalább egy szeren, a korábbi 

követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag tanulása, 
gyakorlása egységesen és differenciáltan. 

 

A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb 

koreográfiák, művészeti előadások tudatosabbá tétele. 

A saját kultúra újrateremtése iránti igény erősítése, a más népek kultúrája 

iránti tisztelet erősítése. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonaláról, 

ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése. 
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Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna, 
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, 
mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak. 
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző 
irányokba, cigánykerék, vetődések, átguggolások, átterpesztések, 
lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az alapformában és 
differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmonikus előadásmód 
rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 
Szertorna 
A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: 
egységesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az elemek 
mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott segítségadással 

társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló tervezéssel és 
gyakorlással. 

 

Szertorna fiúk számára 
Gyűrűn 

Magas gyűrű (fiúknak): alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre 

zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; 

homorított leugrás hátra, lendületből. 

Fizika: az egyszerű 
gépek működési 
törvényszerűségei, 
forgatónyomaték, 
reakcióerő, egyensúly, 
tömegközéppont. 

Szertorna lányok számára 
Ugrószekrény széltében (lányoknak: 3- 4 rész, fiúknak: 4- 5 

rész): guggolóátugrás. 

Biológia-egészségtan: 
egyensúlyérzékelés, 
izomérzékelés, 
elsősegély. 

Ugrószekrény hosszában (lányoknak: 3- 4 rész, fiúknak 4-5 

rész): gurulóátfordulás a szekrényen talajról elugrással; 

felguggolás, leterpesztés. 

 

Függésgyakorlatok: Akadályok leküzdése függésfeladatokkal. Mászás 

kötélen/rúdon. Függeszkedési kísérletek bordásfalon felfelé és lefelé. 

Függeszkedési kísérletek kötélen (fiúknak). 

 

Egyensúlyozó gyakorlatok: Magas gerendán, ferdén elhelyezett padon: 

természetes és utánzó járások, futások, fordulatok. 

 

1 méteres gerenda (lányoknak): Járások előre, hátra, oldalt különböző 

kartartásokkal. Érintőjárás; hármas lépés. Járás guggolásban. 

Mérlegállás. Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetből. 

 

Aerobik (lányoknak, fiúknak) 

A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, 
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és 
rávezető gyakorlatok. 
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: 
testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és 
egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések összetett kombinációi 
4–8 ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok. 

Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal 
(20 30 mp folyamatosan). 
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Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése 
önállóságra törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek 
felhasználásával, bővítésével. 

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló 
használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás 
értelmezésében. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel 
kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk megfogalmazásának 
képessége (önreflexió), átélése és tudatos felvállalása. 
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának 
ismerete. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás. 
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek 
elismerése, támogatása. 
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen 
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a magyar 
élsportolók eredményeinek ismerete. 

Vizuális kultúra: 
reneszánsz, barokk. 

 

Földrajz: 
Magyarország 
tájegységei. 

 

Etika: társas 
viselkedés, önismeret, 
énkép, jellem, 
önreflexió, kooperatív 
munka. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Atlétika jellegű feladatok 
Órakeret 

25 óra 

 

 

 

 
Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt kar- 
és lábmunkája. 
A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 
Váltás alsó botátadással. 
Távolugrás guggoló technikája. 
Kislabdahajítás beszökkenéssel. 

Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is. 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai 
törvényszerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság 
kialakítása az egyes szakági technikákban. 
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 
teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni 
teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés. 
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban 
történő alkalmazhatóság érdekében is. 

Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum. Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) gyakorlása. 

Térdelőrajt rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 

méteres távon. Repülő és fokozó futások. Gyorsfutások játékosan és 

versenyek alkalmazásával 30-60 méteres távon. Iramfutás, tempófutás a 

táv fokozatos növelésével. Váltófutás váltózónában, egyenesben, 

játékosan és versenyszerűen, egykezes váltással. Tartós futás a táv és az 

intenzitás növelésével. Futás feladatokkal, akadályokkal, átfutás 

akadályok felett. Futóiskolai gyakorlatok. 

Ének-zene: ritmus- 

gyakorlatok. 

 

Biológia-egészségtan: 

aerob, anaerob energia- 

nyerés, szénhidrátok, 

zsírok bontása, 

hipoxia, VO2 max., 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

Szökdelések, ugrások 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. Helyből 

távolugrás. Távolugrás guggoló vagy lépő technikával. 

A nekifutás, az elugrás és a talajérés iskolázása (elugró sávból). 

Magasugrás átlépő és guruló technikával. A nekifutás és a felugrás 

iskolázása. 

Földrajz: 

térképismeret. 

 

Ének-zene: ritmusok. 

 

Informatika: 
táblázatok, grafikonok. 

Dobások 
Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött- és füles labdával, célba is. Vetés füles labdával 

zónába vagy célba, egy és két kézzel (jobb és bal kézzel). 

Kislabdahajítás helyből, nekifutással hármas lépésritmusból. 

Kislabdahajítás célba. Súlylökés helyből és beszökkenéssel. (jobb és bal 

kézzel is). Vetés füles labdával távolba és célba, egy és két kézzel. 

 

 
Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

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

és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli 

végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás 

távjának további növelésével, az önismeretre, a korábbi tapasztalatokra 

épített, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. Akadályok felett 

5 4 3 lépéses ritmusfutások könnyített magasságon és távolságon. 

Tartós és résztávos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

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

hosszú sprintszámokban. A rövid, közép- és hosszú távok közötti 

futótechnika megkülönböztetése. 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és 

váltóversenyek gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési 

játékok futófeladatokkal játékosan és versenyszerűen. 

 

Ugrások, szökdelések 
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A képességfejlesztés gyakorlatai 
az 5-8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, 

koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, 

egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás. 

A sportági technika gyakorlása 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. Helyből 

távolugrás. Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának 

összehangolása. Távolugrás guggoló vagy lépő technikával. 

A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív leérkezéssel. Az egyéni 

nekifutás próbái nagyobb elugró terület kijelölése mellett. 

Magasugrás átlépő technikával. A nekifutás és a felugrás iskolázása. 

 

Játékok és versenyek 

Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. 

Magasugróversenyek egyéni nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni, sor- 

és váltóversenyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb testnevelési 

játékok ugrásokkal és szökdelésekkel. 

 

Dobások 

Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött labdával, célba is. Kislabdahajítás helyből, 

nekifutással hármas lépésritmusból. Kislabdahajítás célba. Súlylökés 

helyből és beszökkenéssel. (jobb és bal kézzel is). 

 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két 

kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés 

kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel. 

 
 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító,és lökő mozdulattal 

 

Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban. 

A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból 

medicinlabdával. 

Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. szerepük a 

jobb eredmény elérésében. 

Játékok és versenyek 

Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel versenyek 

helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. Célbadobó 

versenyek. 

Dobóiskolai versengések. 

 

Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, 

dobások végzése és a versenyek előtt. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete. 

A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás 

szabályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete. 

A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre 

gyakorolt hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek 

ismerete. 

A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál. 

Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének 

ismerete. 

Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében. A 

dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági 

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

 

 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia; 

irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális 

sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat, 

hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus. 

 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Órakeret 

30 óra 

 

 
Előzetes tudás 

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. 

Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások. 

A természetben űzhető sportok alapszabályai. 

A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű 

ismerete. 

 

 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági 

mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése. 

Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére. 

A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan szabadtéren 

tartott foglalkozásokkal. 

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés 

kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi lehetőségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Floorball, 

tollas, korcsolya, tenisz, télisportok. Az egyén által előnyben részesített, 

élethossziglan űzhető sportok alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető 

gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet 

alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A 

természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás - laza tanári 

kontrollal. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, 

túra jellegű terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások 

megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél 

sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, fizikai 

aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a 

szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 

Asztalitenisz: Labdapattogtatás az ütő tenyeres, illetve fonák oldalán 

különböző testhelyzetben, állóhelyben és járás közben - ügyesebb és 

ügyetlenebb kézzel. Ütögetés a falra, illetve párokban - ügyetlenebb 

kézzel is. Játékos ütögetés, pattogtatás, egyensúlyozás állomásokon, 

mindkét kéz igénybevételével. Ütögetés az ütő tenyeres és fonák oldalát 

váltogatva. Szervák célba - versenyszerűen. Rövidített, illetve szabályos 

játszmák. 

Földrajz: időjárási 

ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 
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Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú 

adogatás; fonák adogatás; alapszervák. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős 

döntésekhez szükséges képességek fejlesztése. 

Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek során. 

Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az élet 

más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására. 

Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori 

tapasztalatok átadása. 

Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív 

alkalmazása. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok Órakeret 

5 óra 

 

Előzetes tudás 

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

A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai. 

A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a 

küzdelmekben. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben 

magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos 

alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és a 

szabályok elfogadására szoktatás. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

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

azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 

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

amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb gyakorlatok 
végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő 

gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és 

élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 
Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és változó 
körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek 
figyelembevétele mellett történik. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: keleti 

kultúra. 

 

Biológia-egészségtan: 
izmok, ízületek 

mozgékonysága, 
anatómiai ismeretek, 

testi és lelki harmónia. 

 
Etika: a másik ember 

tiszteletben tartása. 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, 

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

bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Grundbirkózás 
A 7-8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzások, 
emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb 

elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, 
kiemelések állásból, térdelésből, földharcban. 

Dzsúdó 
Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi fogások a 

7-8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák alkalmazása új 
variációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, 

önfegyelemmel. A tanult variációk mellett – a szabályok adta kereteken 
belül – önálló megoldások, kreatív alkalmazások támogatása a 

küzdelmek során, az állásharcban, földharcban. 

Játékok, versengések 
Az állás és földharc küzdelmet előkészítő páros küzdőjátékok. 

Földharcjátékok (szőnyegfelület esetén). Állásban végzett játékok. 

Emeléseket előkészítő páros küzdőjátékok. Mögékerülés, kiemelés páros 

játékos küzdőgyakorlatai. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus 

bemelegítő mozgások ismerete. 
Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot, 

súlyzó, gumikötél, medicinlabda). 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 
A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák 

konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek szabálytudatos 

kezelése. 
A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának 

képessége. 
A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Úszás és úszó jellegű feladatok 
Órakeret 

15 óra 

 

 

 
 

Előzetes tudás 

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 25 méteren vízbiztos, 

folyamatos úszás. 

Fejesugrás és folyamatos taposás a mélyvízben. 

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, fürdő 

viselkedési szabályainak betartása. 

Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség 

megőrzésében és az életvédelemben. 

A külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a 

különböző úszásnemek gyakorlásánál. 

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

tisztelet, tus, ippon. 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adott tanév lehetőségeinek megfelelően választható. Amennyiben 

az adott tanévben nincs rá lehetőség, a többi tematikus terület óraszámait 

az úszás óraszámával meg kell növelni. 

 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gyors- és hátúszás 

A tanult technikák csiszolása, az úszásnem megfelelő ritmusának 

kialakítása gyors és folyamatos úszással. 

Folyamatos úszás: választott úszásnemben a táv és az időtartam 

növelésével; úszás a választott úszásnemben ritmus- és iramváltással. 

Technikajavító gyakorlatok segédeszközökkel. 

 

Mellúszás 

Mellúszás kartempó: gyakorlatok szárazföldön majd derékig érő vízben; 

karmunka siklás közben; folyamatos úszás karmunkával. 

Mellúszás levegővétel: karmunka levegővétellel, kifújás a víz alatt; 

belégzés minden második, majd minden kartempóra. 

Mellúszás lábtempó: gyakorlatok a parton/tornapadon; vízben 

segítéséggel, segítség nélkül; folyamatosan, levegővétellel. 

Mellúszás kar- és lábtempó: 2-4 ciklussal úszás; siklás a ciklusok között. 

Mélyvízbe ugrások, taposások: taposás gyakorlása az időtartam 

növelésével; különböző feladatokkal; vízbe ugrások; taposó ugrás; 

fejesugrás különböző testhelyzetből. 

Merülések: merülések feladatokkal; a víz alatti tartózkodás 

időtartamának növelésével; a medence alján elhelyezett tárgyak 

felhozatala. 

Úszások mélyvízben 50-200 méteren. 

Rajtok, fordulók –fejesugrás, átcsapó forduló. 

Fizika: 

Közegellenállás, a víz 

tulajdonágai, 
felhajtóerő, és 

vízszennyezés. 

Newton és 
Arkhimédész 

törvényei. 

 

Biológia-egészségtan: 

személyi higiénia, 
testápolás. 

Távolságban mérhető fejlődés a tanult úszásnemekkel történő úszásban. 
Az egyéni adottságoknak és a megszerzett képességeknek megfelelő 

mellúszó technika elsajátítása. 

A vízből mentés gyakorlatainak bemutatása. 

Az úszás életvédelmi és életmentési szerepe elméleti és gyakorlati 

ismereteinek elsajátítása. 

Felelősségérzet, segítőkészség kinyilvánítása. 

Érdeklődés megszilárdulása az úszás és a vizes sportok iránt 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 
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Vízből mentés-életmentés: lebegések; úszás csak karral, vagy csak 

lábbal; úszás egyik, vagy mindkét karral a víz alatt; társ kimentése 

egyszerű mentési módokon. 

 

Vizes sportok 

„Műugrás”: bemerülések előre a medenceszegélyről: tornakarikán át, 

lábujjhegyre emelkedéssel megfeszített izomzattal; kézállásba 

merüléssel a medence aljára. Vízbeugrások hátra, társ segítségével. 

„Vízilabdázás”: taposógyakorlatok; vízilabdás úszás; gyorsúszások 

vízilabdás technikával jelzések kerülésével is; vízilabdás úszások 

labdavezetéssel; labdaátadások párokban; célba dobások. 

Egyéb vizes sportok: vízi gimnasztika; vízi aerobik. 

 

Képességfejlesztés 

A technikát előkészítő izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel és eszköz 

nélkül. Aerob állóképesség-fejlesztés a tanult úszásnemek ritmusának, 

dinamikájának kialakításával, folyamatos úszással az úszás távjának 

növelésével. Koordinációs, kondicionális képességek differenciált 

fejlesztése úszástechnikai gyakorlatokkal. 

 
Játékok, versengések 

Fogójátékok különböző úszásnemekkel; búvárjátékok; játékos 

vízbeugrások; vízilabdázás könnyített szabályokkal; vízi röplabdázás, 

vízi kosárlabdázás és vízi foci egyezményes szabályokkal. Sor- és 

váltóversenyek különböző egyéni, páros és csoportos úszófeladatokkal, 

eszközökkel; merülési versenyek; úszóversenyek különböző távokon. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A vízi torna, a bemelegítés vizes gyakorlatai. Tartásjavító, prevenciós és 

rehabilitációs vízi gyakorlatok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mellúszás technikai elsajátításával összefüggő alapvető 

szakkifejezések. 

Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai 

törvényszerűségek elemi ismeretei. 

Ismeretek az úszásról. mint a testet igénybe vevő legszimmetrikusabb és 

legsokoldalúbb sportágról. 

A serdülőkorral bekövetkezett alkati változások hatása a vízfekvésre, 

technikajavító gyakorlatok és egyszerű módszerek. 
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A feldolgozásra kerülő vizes sportokkal kapcsolatos technikai és 

szabályismeretek. 

A vizes sportok balesetvédelmi és játékszabályai. 

Az úszóversenyekkel kapcsolatos ismeretek körének bővítése. 

Az úszás életvédelmi és életmentési szerepe. 

Az úszás, mint nemtől, életkortól és edzettségi állopottól független 

fizikai rekreációs lehetőség. 

A magyar úszósport nemzetközi sikerei és kiemelkedő úszóegyéniségei, edzői. 

Az úszás kiemelkedő nemzetközi képviselői. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Egészségkultúra – prevenció 
Órakeret 

20óra 

 

 

 

 

 
 

Előzetes tudás 

Légző, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctorna- 

gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok. Az 

autogén tréning és a progresszív relaxáció felismerése. 

Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata. 

A prevenció tágabb értelmezése. 

A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe. 

Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség 

elkerülése. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, 

anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 

Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az 

egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan 

bővíthető információs készletének rendszerezése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Biológia-egészségtan: 

Bemelegítés ismeretek az emberi 

Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, test működéséről, 

lendítések stb.). aerobterhelés, gerinc- 
Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.  

Mellúszás, vegyesúszás, vízből mentés, életmentés, anaerob állóképesség, 

vízilabdázás, műugrás, vízi gimnasztika, vízi aerobik, vízi röplabdázás, vízi 

kosárlabdázás, vízi foci; rehabilitáció. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 
 

Edzés, terhelés 
A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzus érték mellett, és a 
pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték 

stb.). 

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

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 
A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 
Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai. 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség 

fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a gyengeségek 
felszámolására. 

Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel, fitneszgépekkel. 
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség 
fejlesztése, megőrzése érdekében. 
Köredzés változatos mintákkal, 4 6 feladattal. 

ferdülés. 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 
Az egészséges test és lélek megóvása. 
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – 
összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok: 
Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló 
fenntartására. 

A technikák használata a saját tanulási technikáinak tökéletesítésében. 
A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása. 
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását 
szolgáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás 
megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak 
kontrollja, hibajavítása mellett. 

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok 
megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 

A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és 
sportmozgásokban. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 
A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete. 

Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker 
átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés a 

teljesítmény részeként értelmezése. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, 
kommunikációja, mint a műveltségterületi kommunikáció része. 
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A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai felismerése, 
és a sport általi oldás elfogadása. 
Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

 

 
 
 

 Sportjátékok 
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb 

játékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás. 
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló 
továbbfejlesztése. Játék lényeges versenyszabályokkal. 

A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek 
megfelelő megválasztása. 
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a 

csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű 
társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 

 

 

 

 

 

 

 
A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének, 
minőségének oksági viszonyai megértése és érvényesítése a gyakorlatban. 
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Esztétikus és harmonikus előadásmód. 
Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat, 
táncmotívum füzér összeállítása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk, 
versenyszabályok ismerete. 

A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről 

elemi tájékozottság. 

 Atlétika jellegű feladatok 
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére, 
illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. 

Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 

A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének 

javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására. 

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

ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési 

stratégia, gerincvédelem. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 

végrehajtása. 
A sebesség, gyorsulás és a tempóváltások uralása guruláskor, csúszáskor, 
gördüléskor. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek 
tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról. 

Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

 

Önvédelem és küzdősportok 
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 
biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti 
uralom. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete, eredményes 

önvédelem, és szabadulás a fogásból. 
 

Úszás és úszó jellegű feladatok 
1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos fordulóval 
úszás. 

Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén. 
Egy választott úszásnemhez tartozó 5 szárazföldi képességfejlesztő gyakorlat 
bemutatása. 
Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete. 

Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban. 
Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a vízbe 
és vízben. 
Passzív társ vonszolása kisebb távon (4 5 m) és a vízből 
mentés veszélyeinek, pontos menetének felsorolása. 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző 
deformitás kockázatának értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának 

ismerete és felelős alkalmazása. 
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 
védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete. 

A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi 
paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan 
önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében. 

A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg 
ismeretében. 
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek 

leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 


